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FIŞA DISCIPLINEI
Bazele contabilităţii, 2017-2018

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Institu ia de învă ământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Bazele contabilităţii
Denumirea disciplinei
Titularul disciplinei (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. aicu Marian
Titularul activită ilor de seminar
Asist. univ. dr. Brînză Diana
Anul de studii
I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare
E

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiin e Economice şi Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licen ă
Administrarea Afacerilor / Economist

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi noti e
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activită i (comunicare bidirec ională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
83
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
5
4.1
4.2

5.1
5.2

Competen e
profesionale

1
12
ore
34
28
17
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Cunoştin e elementare de economie
De competen e
Capacitate de gândire economică
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker
Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare student
De desfăşurare a seminarului
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; participarea
studen ilor la sus inerea testului de evaluare.
6.

Competen e
transversale

S
S

O

Competenţe specifice vizate
C1. Culegere, prelucrare şi analiză de informa ii privind interac iunea mediu extern - întreprindere/ organiza ie –
1 PC
C.2. Asisten ă pentru administrarea activită ii ansamblului întreprinderii/ organiza iei – 1 PC
C.3. Administrarea activită ii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organiza iei – 2 PC
C.5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor – 1 PC

-

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul
Explicarea principiilor de bază ale contabilită ii în partidă dublă
general al disciplinei
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea procedeelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice metodei contabilităţii;
2. Prezentarea structurii contabile a patrimoniului;
7.2 Obiectivele
3. Înţelegerea principiului dublei reprezentări şi al dublei înregistrări;
specifice
4. Explicarea rolului documentelor contabile;
5. Întocmirea balanţei de verificare.
B. Obiective procedurale
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1. Exemplificarea unor cazuri concrete în scopul identificării operaţiunilor economice şi financiare ce fac
obiectul înregistrărilor în conturile contabile;
2. Utilizarea documentelor justificative în concordanţă cu conţinutul economic al operaţiunilor ce se
înregistrează în evidenţa contabilă;
3. Autoevaluarea lucrărilor întocmite.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea legislaţiei contabile şi fiscale;
2. Responsabilitate pentru calitatea lucrărilor întocmite.
8.
8.1. Curs

Conţinuturi
Nr.
ore
1
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Metode de
predare

Observa ii
Resurse folosite

Obiectul şi metoda contabilităţii
Elementele patrimoniale cuprinse în activul bilanţului contabil
Elementele patrimoniale cuprinse în pasivul bilanţului contabil
Tipuri de modificări privind activul şi pasivul bilanţului contabil
Contul de profit şi pierdere
Contul şi dubla înregistrare
Studen ii au acces la
Sistemul documentelor economice
Prelegere,
suportul de curs şi în
Evaluarea contabilă a patrimoniului
format electronic pe
dezbatere şi
Analiza şi funcţionarea conturilor de capitaluri
expunere la
platforma e-learning care
facilitează învă area
tablă
Analiza şi funcţionarea conturilor de imobilizări
graduală şi structurată.
Analiza şi funcţionarea conturilor de stocuri
Analiza şi funcţionarea conturilor de terţi
Analiza şi funcţionarea conturilor de trezorerie
Analiza si funcţionarea conturilor de cheltuieli si de venituri
Balanţa de verificare si lucrările de închidere a exerciţiului
15
financiar
Bibliografie
1. Bengescu M, Bazele contabilităţii – Curs universitar pentru IFR, Editura Sitech, Craiova 2014;
2. Burtescu C., Gâdoiu M, aicu M., Brînză D., Bazele contabilităţii. Manual universitar pentru IFR, Editura Universită ii
din Piteşti, 2017;
3. Burtescu C., Gâdoiu M, aicu M., Brînză D., Bazele contabilităţii – curs în format electronic disponibil pe platforma de
e-learning, Piteşti, 2017;
4. Popa I.E şi colaboratorii, Bazele contabilităţii. Aplicaţii practice în entităţile din România, Editura Intelcredo, Deva,
2011.
Nr.
Metode de
Observa ii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
1
Delimitarea patrimoniului
1
Aplicaţii privind elementele patrimoniale cuprinse în activul
1
2
bilanţului contabil
Aplicaţii privind elementele patrimoniale cuprinse în pasivul
1
3
bilan ului contabil
Aplicaţii privind tipurile de modificări privind activul şi pasivul
1
bilan ului: modificări în structura activului; modificări în
În cadrul primului curs se
4
structura pasivului; modificări în sens de creştere in volum;
stabilesc obliga iile de
modificări în sens de descreştere în volum
seminar ale studen ilor şi
Studiu de caz privind recunoaşterea, clasificarea si gruparea
1 Studiul de caz se precizează criteriile
5
Exerci iul,
cheltuielilor si veniturilor in Contul de profit şi pierdere
utilizate pentru evaluarea
Dezbaterea
Aplicaţii privind contul si dubla înregistrare
1
6
rezultatelor învă ării.
La rezolvarea studiilor de
7
Studiu de caz privind stemul documentelor economice
1
caz studen ii vor utiliza
8
Studii de caz privind evaluarea contabila a patrimoniului
1
minicalculatoare.
9
Utilizarea conturilor de capitaluri si imobilizări
1
10
Utilizarea conturilor de stocuri
1
Utilizarea conturilor de terţi
1
11
12
Utilizarea conturilor de trezorerie
1
13
Utilizarea conturilor de procese economice
1
Balanţa de verificare şi lucrările de închidere a exerciţiului
1
14
financiar
Bibliografie
1. Bengescu M, Bazele contabilităţii – Curs universitar pentru IFR, Editura Sitech, Craiova 2014;
2. Burtescu C., Gâdoiu M, aicu M., Brînză D., Bazele contabilităţii. Manual universitar pentru IFR, Editura Universită ii
din Piteşti, 2017;
3. Burtescu C., Gâdoiu M, aicu M., Brînză D., Bazele contabilităţii – curs în format electronic disponibil pe platforma de
e-learning, Piteşti, 2017;
4. Popa I.E şi colaboratorii, Bazele contabilităţii. Aplicaţii practice în entităţile din România, Editura Intelcredo, Deva,
2011.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.
13
14
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Cunoştin ele teoretice şi practice dobândite prin studierea acestei discipline asigură continuarea studiilor la nivelul
cerin elor reprezenta ilor comunită ii epistemice, asocia iilor profesionale şi angajatorilor. Competen ele care vor fi
ob inute de către studen i prin studiile de caz rezolvate la seminarii pot să răspundă aşteptărilor mediului de afaceri.
Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfac ie al reprezentan ilor angajatorilor fa ă de competen ele
profesionale şi transversale dobândite de către absolven i.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performan ă

Data completării
28 septembrie 2017

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

 Corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştin elor;
 Gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;
 Coeren a logică.

 Evaluarea finală - probă scrisă
(2 ore): calitatea, rigoarea, sinteza
şi coeren a tratării subiectelor
teoretice abordabile în manieră
explicativ-argumentativă (60%) +
+ 1 subiect aplicativ (30%)
 Evaluare
continuă
prin
chestionare orală sub formă de
dialog.

 Activitate seminar - evaluarea
răspunsurilor la întrebările formulate de
către cadrul didactic şi a participării
active a fiecărui student la rezolvarea
studiilor de caz la seminar.

10.3 Pondere
din nota finală
50 %

20%

30%
 Test de verificare - rezolvarea unor  Testare
aplica ii asemănătoare celor de la
seminarii.
1. Cunoaşterea elementelor de activ şi de pasiv;
2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor opera iuni economice şi financiare;
3. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale;
4. Nota 5 la evaluarea finală.
Titular disciplină,
Lector univ. dr. aicu Marian

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Titular seminar,
Asist. univ. dr. Brînză Diana

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai
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FIŞA DISCIPLINEI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Bazele economiei întreprinderii, 2017-2018
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Piteşti
Facultatea
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Departamentul
Administrarea Afacerilor
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Licenţă
Administrarea Afacerilor/ Economist
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Bazele economiei întreprinderii
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
II 2.6 Tipul de evaluare
C

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi
3.7
Total ore studiu individual
44
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4
4.

2
28
ore
16
10
14
2
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

De curriculum

Elemente de economie, management (studiate în liceu)

4.2

De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

S/L/P
S/L/P

O

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu video-proiector
De desfăşurare a seminarului
Dotarea clasică a sălii de seminar

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

7.

Competenţe specifice vizate
C.1. Culegere, prelucrare şi analiză de informaţii privind interacţiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
-1PC
C.2. Asistenţă pentru administrarea activităţii ansamblului întreprinderii/ organizaţiei - 1 P C
C.3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei - 1 P C
C.4. Asistenţă în managementul resurselor umane - 1 P C

Obiectivele disciplinei
Asigură însuşirea cunoştinţelor teoretice si practice cu privire la înfiinţarea, administrarea,
7.1 Obiectivul general al
organizarea şi gestiunea întreprinderii pentru ca viitorii economişti să dispună de
disciplinei
cunoştinţele necesare derulării unei afaceri.
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptului de întreprindere, cum funcţionează, care
este rolul ei şi cum sunt combinate resursele întreprinderii.
2. Explicarea şi interpretarea conceptelor, proceselor şi fenomenelor economice din
întreprindere.
3. Cunoaşterea şi identificarea modalităţilor adecvate de dezvoltare a întreprinderii.
7.2 Obiectivele specifice
4. Înţelegerea rolului determinant al întreprinzătorului în procesul de creare şi
dezvoltare a unei noi întreprinderi care caută să transforme o oportunitate a pieţei
într-o întreprindere viabilă, contribuind apoi la creşterea ei.
5. Definirea corectă a obiectului de studiu şi stabilirea relaţiilor pe care economia
întreprinderii le are cu alte ştiinţe.
B. Obiective procedurale
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Corelarea unor experienţe practice cu unele teorii şi modele ce privesc procesele
şi fenomenele economice ce au loc la nivelul întreprinderii.
2. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor de gestiune economică
a întreprinderii;
3. Folosirea teoriilor şi instrumentelor pentru soluţionarea problemelor ce vizează
gestiunea unei întreprinderi.
C. Obiective atitudinale
1. Dezvoltarea unei atitudini proactive faţă de rolul şi importanţa analizei proceselor
economice ale întreprinderii şi elaborarea unor soluţii de optimizare.
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor lucrări sau proiecte.
3. Cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi
responsabilitate socială.
1.

8.
8.1. Curs

Conţinuturi
Nr.
ore
3

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Obiectul disciplinei Economia întreprinderii
1.1. Definirea disciplinei Economia întreprinderii
1
1.2. Abordări conceptuale
1.3. Sistemul de indicatori pentru cuantificarea competitivităţii
întreprinderii
Întreprinderile în cadrul sistemului economic
3
2.1. Organizaţiile în cadrul sistemului economic
2
2.2. Întreprinderea şi trăsăturile sale principale
2.3. Rolul întreprinderii în cadrul sistemului economic
Tipologia întreprinderii
3
3.1. Clasificarea întreprinderilor dupa natura activităţii
3.2. Clasificarea întreprinderilor dupa forma de proprietate
3.
3.3. Clasificarea întreprinderilor dupa amploarea factorilor de
producţie utilizati
3.4. Clasificarea întreprinderilor după apartenenţa naţională
Întreprinzătorul şi întreprinderea
3
4.1. Profilul întreprinzătorului
4.
4.2. Procesul de creare şi lichidare a întreprinderii
4.3. Amplasarea întreprinderii
- prelegerea
Evoluţia firmei
3
Prezentarea
în
- dezbaterea
5.1. Întreprinderile mici şi mijlocii
5.
power –point
cu
oponent
5.2. Creşterea mărimii firmei
imaginar
5.3. Concentrarea şi regruparea întreprinderilor
- organizatorul
Structura organizatorică a întreprinderii
3
grafic
6.
6.1. Structura de conducere
6.2. Structura de producţie şi concepţie
Funcţiunea comercială
2
7.
7.1. Activitatea de marketing
7.2. Activitatea de aprovizionare- depozitare
Funcţiunea de producţie
2
8.
8.1. Procesul de producţie
8.2. Metode de organizare a producţiei
Funcţiunea de cercetare-dezvoltare
2
9.
9.1. Conceptul de cercetare-dezvoltare
9.2. Activităţile de cercetare-dezvoltare în întreprindere
Funcţiunea resurse umane
2
10
10.1. Atribuţiile funcţiunii resurse umane
10.2. Gestiunea resurselor umane
Funcţiunea financiar-contabilă
2
11
11.1. Gestiunea contabilă a întreprinderii
11.2. Gestiunea financiară a întreprinderii
Bibliografie
1. Bărbulescu C., Gavrilă T., Badea F., Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2014
2. Dumitraşcu Roxana Arabela, Dumitraşcu Vadim, Economia şi gestiunea întreprinderii. Repere conceptuale şi
aplicaţii, Editura Universitară, Bucureşti, 2017
3. Drăgulănescu Irina - Virginia, Economia întreprinderii. Manual de studiu individual, Editura Pro Universitaria,
Bucureşti, 2012
4. Epure Dănuţ Tiberiu, Economia întreprinderii, Editura Muntenia, Constanţa, 2009
5. Miculescu Marius Nicolae, Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Eurostampa, Timişoara, 2015
6. Nistorescu Tudor, Constantinescu Dumitru – Economia întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova, 2012
7. Pană Viorica, Tuţă Loredana – Economia întreprinderii, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2008
8. Pană Viorica, Tuţă Loredana – Economia întreprinderii - manual universitar pentru învăţământ frecvenţă redusă
Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2009
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Pascal Chapentier, Xavier Deroy – Organizarea şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2009
Patache Laura, Economia şi gestiunea întreprinderii. Note de curs, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2011
Patache Laura, Dăneci Daniel, Economia întreprinderii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011
Pistol Gheorghe, Economia întreprinderii. Note de curs, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011
Popescu Manoela, Coconoiu Diana, Crenicean Luminiţa Economia şi gestiunea întreprinderii. Abordări teoretice şi
practice, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014
14. Tuţă Loredana, Bazele economiei întreprinderii – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport
electronic), 2017

9.
10.
11.
12.
13.

Nr.
ore

8.2. Aplicaţii: Seminar
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor
2
Indicatori pentru cuantificarea competitivităţii întreprinderii
3
Rolul întreprinderii în cadrul sistemului economic
4
Tipologia întreprinderii
5
Procesul de creare şi lichidare a întreprinderii
6
Metode de amplasare a întreprinderii
7
Dimensionarea întreprinderii prin metoda pragului de rentabilitate
8
Funcţiunea comercială
9
Funcţiunea de producţie. Metode de organizare a producţiei
10 Funcţiunea de cercetare dezvoltare.
11 Gestiunea resurselor umane
12 Calculul indicatorilor de eficienţă economică a întreprinderii
13 Evaluare finală
Bibliografie
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

- dialogul
- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

Studiu de caz,
prezentare temă de
casă, test de
verificare

2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2

Bărbulescu C., Gavrilă T., Badea F., Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2014
Momete Daniela Cristina, Economia întreprinderii: aplicaţii practice, Editura Bren, 2016
Ogarcă Radu, Bocean Claudiu, Băboi Cosmin, Meghişan Mădălina – Economia întreprinderii: teste, aplicaţii, studii
de caz, Editura Universitaria, Craiova, 2008
Pană Viorica, Tuţă Loredana – Economia întreprinderii - manual universitar pentru învăţământ frecvenţă redusă,
Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2009
Pană Viorica, Tuţă Loredana – Economia întreprinderii, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2008
Popescu Manoela, Coconoiu Diana, Economia şi gestiunea întreprinderii. Aplicaţii practice, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, 2008
Popescu Manoela, Coconoiu Diana, Crenicean Luminiţa, Economia şi gestiunea întreprinderii. Abordări teoretice
şi practice, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2014
Toma Sorin George, Economia întreprinderii. Teste şi aplicaţii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011
Tuţă Loredana, Bazele economiei întreprinderii – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport
electronic), 2017

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul economic

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
- Activitate seminar - evaluarea
răspunsurilor la întrebările formulate de
către cadrul didactic şi a participării
active a fiecărui student la rezolvarea
studiilor de caz la seminar.
- Test de verificare - rezolvarea unor
aplicaţii asemănătoare celor de la
seminarii.

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Evaluare finală- probă scrisă (2
ore)

30%

Expunerea liberă a studentului şi
chestionare orală sub formă de
dialog.

10%

Testare

30%
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- Temă de casă - se va evalua gradul
de încadrare în cerinţele impuse.
10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
28 septembrie 2017

Prezentarea temei de casă.
Chestionare orală.

30%

1. Cunoaşterea conceptului de întreprindere şi a principalelor trăsături.
2. Cunoaşterea tipologiei întreprinderii.
3. Cunoaşterea formalităţilor necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi.
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Loredana Tuţă

Data aprobării în Consiliul departamentului,
03 octombrie 2017

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

FIŞA DISCIPLINEI
Cultur antreprenorial
2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7.

1. Date despre program
Institu ia de înv mânt superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de înv ț mânt

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplin
Cultur antreprenorial
Denumirea disciplinei
Titular disciplin (coordonator disciplin ) Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU
Titularul activit ilor de seminar
Lect. univ. dr. Nicoleta DASC LU
Anul de studii
I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare
C

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiin e Economice şi Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licen
Adminstrarea Afacerilor / Economist
IF

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Total ore din planul de înv.
3.2
3.3
SF / ST / L / P
100
Din care S.I.
72
Distribu ia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie şi noti e
Documentare suplimentar în bibliotec , pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Preg tire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examin ri
Alte activit i (comunicarea bidirec ional cu titularul de disciplin )
3.4
Total ore studiu individual
72
3.5
Total ore pe semestru
100
3.6
Num r de credite
4
4.1
4.2
5.1
5.2

O
28
ore
44
12
14
2

4. Precondi ii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Cunoaşterea unor elemente de Management şi Economie (studiate la liceu)
De competen e
Capacit i de analiz , sintez , gândire divergent
5. Condi ii (acolo unde este cazul)
De desf şurare a cursului
Dotare a s lii de curs cu videoproiector
- Dotarea corespunz toare a s lii de seminar
De desf şurare a
- Participarea studen ilor la seminarii
seminarului
- Sus inerea testelor de verificare
- Respectarea termenelor de predare a temelor de cas

C.1. Culegere, prelucrare și a
orga izaţie -1 PC

aliză de i for ații privi d i teracțiu ea

ediu exter -întreprindere/

CT 1. Aplicarea pricipiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de
mu că rioguroasă, eficientă şi responsabilă-1 PC
transversale

Competen e transversale

Competen e
profesionale

6. Competen e specifice vizate

CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi mu că eficientă în cadrul echipei– 1 PC
CT 3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de î văţare pentru propria dezvoltare- 1PC

7. Obiectivele disciplinei
7.1. Obiectivul general al
Familiarizarea studen ilor cu domeniul culturii antreprenoriale, cu conceptele sale
disciplinei
fundamentale,
cu principalele teorii explicative ale domeniului, reliefarea rolului
antreprenoriatului în domeniul rela iilor interumane, specifice între întreprinderi sau

1

7.2. Obiectivele specifice

organiza ii, pentru a identifica acele cai şi mijloacele ce conduc spre prosperitate
economic şi succes în afaceri
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi în elegerea diferitelor concepte ale culturii antreprenoriale, a
naturii, a func iilor şi a formelor antreprenoriatului, a componentelor acestuia;
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale culturii antreprenoriale;
3. În elegerea rolului fundamental jucat de întreprinz tor în economia de pia
4. Definirea corect a obiectului de studiu al culturii antreprenoriale şi stabilirea
rela iilor pe care cultura antreprenorial le are cu alte ştiin e.
B. Obiective procedurale
1. Corelarea unor experien e, situa ii practice cu
unele teorii ale culturii
antreprenoriale;
2. Recunoasterea oportunit ilor si generarea ideilor de afaceri
3. Explicarea şi interpretarea diferitelor concepte şi teorii ale culturii
antreprenoriale;
4. Identificarea caracteristicilor politicilor în domeniul antreprenoriatului;
5. Identificarea unor situa ii concrete de aplicare a teoriilor şi principiilor
antreprenoriatului;
C. Obiective atitudinale
1. Reac ia pozitiv la sugestii, cerin e, sarcini didactice, satisfac ia de a r spunde la
întreb rile partenerilor de afaceri;
2. Implicarea în activit i ştiin ifice în leg tur cu disciplina Cultura antreprenorială;
3. Capacitatea de a avea un comportament etic în fa a colegilor, partenerilor de
afaceri, angaja ilor;
4. Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea;
5. Abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii.
6. Creativitate, încredere în sine şi abilitatea de a se adapta în orice situa ie.

8. Con inuturi
8.1. Curs
1

2

3

4

5

ANTREPRENORIATUL: DEFINI IE,
CARACTERISTICI
1.2. Tr s turi caracteristice ale antreprenoriatului
1.3. Întreprinz tori şi intraprenori
1.4. Factorii care influen eaz antreprenoriatul
1.5. Concep ii greşite asupra antreprenoriatului
ANTREPRENORIAT ŞI AFACERI
2.1. Antreprenoriatul: o afacere
2.2. Tipologia afacerilor
2.3. Identificarea şi evaluarea oportunit ilor de
afaceri
2.4. Inova ie şi antreprenoriat
2.5. Metode de intrare in afaceri: ini ierea unei afaceri
proprii, cump rarea unei afaceri existente, franciza
CULTURA ANTREPRENORIAL
3.1. Indicii culturali ai lui Hofstede şi rata
antreprenoriatului
3.2. Cultura legal
3.3.Cultura SUA
3.4.Cultura Asiei de Est
3.5.Cultura European
COMPETI IE ŞI COOPERARE
4.1.Egoismul îngust
4.2.Dileme sociale şi teoria jocurilor strategice
4.3.Natura cooperant a afacerilor
RESPONSABILITATEA SOCIAL . AFACERILE ÎN
PERSPECTIV MACROSOCIAL
5.1.O perspectiv contractualist asupra afacerilor
5.2.Ce este o corpora ie ?
5.3.Responsabilitatea social a corpora iilor
5.4.Teoria participativ a firmei
5.5.R spunderea corpora iilor

2

Observa ii
Resurse folosite
Scurte prezent ri în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

Nr.
ore
4

Prelegerea;dezbaterea

4

Prelegerea;dezbaterea

Scurte prezent ri în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

4

Prelegerea;dezbaterea

Scurte prezent ri în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

4

Prelegerea;dezbaterea

4

Prelegerea;dezbaterea

Scurte prezent ri în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv
Scurte prezent ri în
power-point pentru
stimularea exercițiului
reflectiv

Metode de predare

6

AFACERI ŞI AC IONARI; AFACERI ŞI ANGAJA I
6.1.Ac ionari şi manageri
6.2.Modele de implicare a ac ionarilor în capitalizarea
corpora iilor
6.3.Dileme şi responsabilit i etice ale ac ionarilor
6.4. Ac ionarii şi pie ele financiare globale
6.5.Responsabilitatea moral a investitorilor
6.7. Rolul şi pozi ia angaja ilor în economia de pia
6.7.Drepturile morale ale angaja ilor
6.8.Obliga iile moralr ale angaja ilor
6.9.Corectitudinea rela iilor dintre angaja i

4

Prelegerea;dezbaterea Scurte prezent ri în
power-point pentru
stimularea
exercițiului
reflectiv

AFACERI ŞI CONSUMATORI ŞI PRACTICA ETICII
4
Prelegerea;dezbaterea Scurte prezent ri în
7.1.Consumatorii – st pâni sau victime ?
power-point pentru
7.2.Probleme etice în politica de marketing
stimularea exercițiului
7.3.Probleme etice în strategia de marketing
reflectiv
7.4.Responsabilitatea etic a consumatorilor
7.5.Probleme de ordin etic în management (mita,
constrângerea, înşel ciunea, furtul, discrimin rile)
7.4.Etica în publicitate
7.5.Concuren a şi etica
7.6.Codurile etice ale organiza iei
Bibliografie
1. Bauman Z.2004. Globalizarea şi efectele ei sociale, trad. rom.
2. Certo S. C. 2002. Managementul modern: diversitate, calitate, etica şi mediul global. Bucureşti: Editura
Teora.
3. Craciun D., Morar V. 2005. Etica afacerilor,Editura A.S.E., Bucureşti.
4. Cr ciun D. 2005. Etica în afaceri. Bucureşti: Editura A.S.E.
5. Daianu Daniel, coord., Vranceanu, Radu, coord.2006. Frontiere etice ale capitalismului, Editura Polirom, Iasi.
6. Dalota Marius-Dan, 2012, Management antreprenorial – Fundamente teoretice, studiu de caz, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti.
7. Dragos Bigu,2014, Etica in afaceri. Structuri conceptuale si aplicatii,Editura A.S.E
8. Dr guşin M. 2005. Etica - imperativ actual în comer ul românesc. În : Revista de Comer , v. 6, nr. 6, p. 35-36.
9. Grayling A.C. 2000. Viitorul valorilor morale, Editura Ştiin ific , Bucureşti.
10. Ionescu Gh., Gh. 2005. Marketizarea, democratizarea şi etica afacerilor, Editura Economic , Bucuresti.
11. Johnston Michael. 2007. Corup ia şi formele sale. Bog ie, putere şi democra ie, Editura Polirom, Iaşi.
12. Laura Potincu,Potincu Cristian,2014, Etica in afaceri si responsabilitate sociala corporatista, Editura C.H.Beck
13. Marian L., coord. 2001. Etica şi responsabilitatea managerial , Editura Efi-Rom, Târgu Mureş.
14. Marius Conceatu, Editura Antet, Bucureşti.
15. Mureşan V. 2009. Managementul eticii în organiza ii, Editura Universit ii din Bucureşti, Bucuresti.
16. Nicodim L. 2007. Rela iile de afaceri - etica şi negocierea -. În : Tribuna economic , v. 18, nr. 19, p. 61-63 .
17. Peter Singer. 2006. Tratat de etic , Editura Polirom, Iaşi.
18. Popa M. 2006. Etica afacerilor şi managementul. Cluj-Napoca: Editura Casa C r ii de Ştiin .
19. Popa M., Salan , I., I., Scor ar, L., Isopescu, A., G. 2011. Etica în afaceri. Sinteze şi studii de caz, Editura
Risoprint,Cluj-Napoca.
20. Popescu D. 2006. Cultura organiza ional şi etica în afaceri, Editura ASE, Bucuresti.
21. Popescu M.; Ionascu V. 2006, Bazele comer ului, Editura Oscar Print, Bucuresti.
22. Roger-Pol Droit,Traducator(i): Alexandru Siclovan,2009, Etica pe întelesul tuturor,Editura: Cartier
23. Tigu G. 2005. Etica în afaceri, Editura Uranus.
24. igu G. 2003. Etica afacerilor în turism, Editura Uranus, Bucuresti.
25. Viezuina V. 2007. Etica şi afacerile în economie. În : Tribuna economic , v. 18, nr.11, p. 63-65.
26. Werhane P., H., Freeman E., R. 2005. Business Ethics. Blackwell Publishing, Malden, Oxford.
7

Nr.
ore
2

8.2. Aplica ii: Seminar / Laborator / Teme de cas
1

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor
disciplinei şi a competen elor vizate; prezentarea
general a structurii proiectului ce trebuie elaborat
şi distribuirea temelor

2

Identificarea rolului Culturii antreprenoriale în
societate româneasc .

2

3

Antreprenoriat și afaceri. Inova ie şi antreprenoriat

4

3

Metode de predare
dialogul
conversa ia euristic

dezbaterea cu oponent
imaginar
conversa ia euristic
conversa ia euristic
exerci iul

Observa ii
Resurse folosite
Se stabilesc obliga iile
de
seminar
ale
studen ilor
şi
se
precizeaz criteriile ce
vor
fi
utilizate
în
evaluarea
rezultatelor
înv rii
Scurte prezent ri în
power-point
Studii de caz
Simul ri pe computer
Studii de caz

lucrul în grup
conversa ia euristic
exerci iul
dezbaterea

4

Ce înseamn a avea un comportament etic în
afaceri? Discu ii privind principiile etice universale.
Precizarea unui cumul de reguli morale.

2

5

Descrierea comportamentului etic în afaceri şi
precizarea principalelor modalit i de promovare a
acestuia. Stabilirea principalelor consecin e ale
unui comportament contrar Eticii?
Elaborarea unui proiect în care s fie eviden iate
principalele avantaje/dezavantaje ale culturii
antreprenoriale în contextul culturii na ionale?

2

conversa ia euristic
exerci iul
lucrul în grup

Scurte prezent ri în
power-point pentru
stimularea exerci iilor
Studii de caz
Scurte prezent ri în
power-point
Studii de caz

4

conversa ia euristic
exerci iul
lucrul în grup
conversa ia euristic
exerci iul
lucrul în grup
conversa ia euristic
exerci iul
lucrul în grup
conversa ia euristic
exerci iul
lucrul în grup

Scurte prezent
power-point
Studii de caz
Scurte prezent
power-point
Studii de caz
Scurte prezent
power-point
Studii de caz
Scurte prezent
power-point
Studii de caz

6

7

4

Planul de afaceri: definiție, caracteritici, structur

8

2
Indicatori ai planului de afaceri

9

2
Indicatori ai planului de afaceri

ri în
ri în
ri în
ri în

Bibliografie
1. Bauman Z.2004. Globalizarea şi efectele ei sociale, trad. rom.
2. Certo S. C. 2002. Managementul modern: diversitate, calitate, etica şi mediul global. Bucureşti: Editura
Teora.
3. Craciun D., Morar V. 2005. Etica afacerilor. Bucureşti.
4. Cr ciun D. 2005. Etica în afaceri. Bucureşti: Editura A.S.E.
5. Daianu Daniel, coord., Vranceanu, Radu, coord.2006. Frontiere etice ale capitalismului, Editura Polirom, Iasi.
6. Dalota Marius-Dan, 2012, Management antreprenorial – Fundamente teoretice, studiu de caz, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti.
7. Dragos Bigu,2014, Etica in afaceri. Structuri conceptuale si aplicatii,Editura A.S.E
8. Dr guşin M. 2005. Etica - imperativ actual în comer ul românesc. În : Revista de Comer , v. 6, nr. 6, p. 35-36.
9. Grayling A.C. 2000. Viitorul valorilor morale, Editura Ştiin ific , Bucureşti.
10. Ionescu Gh., Gh. 2005. Marketizarea, democratizarea şi etica afacerilor, Editura Economic , Bucuresti.
11. Johnston Michael. 2007. Corup ia şi formele sale. Bog ie, putere şi democra ie, Editura Polirom, Iaşi.
12. Laura Potincu,Potincu Cristian,2014, Etica in afaceri si responsabilitate sociala corporatista, Editura C.H.Beck
13. Marian L., coord. 2001. Etica şi responsabilitatea managerial , Editura Efi-Rom, Târgu Mureş.
14. Marius Conceatu, Editura Antet, Bucureşti.
15. Mureşan V. 2009. Managementul eticii în organiza ii, Editura Universit ii din Bucureşti, Bucuresti.
16. Nicodim L. 2007. Rela iile de afaceri - etica şi negocierea -. În : Tribuna economic , v. 18, nr. 19, p. 61-63 .
17. Peter Singer. 2006. Tratat de etic , Editura Polirom, Iaşi.
18. Popa M. 2006. Etica afacerilor şi managementul. Cluj-Napoca: Editura Casa C r ii de Ştiin .
19. Popa M., Salan , I., I., Scor ar, L., Isopescu, A., G. 2011. Etica în afaceri. Sinteze şi studii de caz, Editura
Risoprint,Cluj-Napoca.
20. Popescu D. 2006. Cultura organiza ional şi etica în afaceri, Editura ASE, Bucuresti.
21. Popescu M.; Ionascu V. 2006, Bazele comer ului, Editura Oscar Print, Bucuresti.
22. Roger-Pol Droit,Traducator(i): Alexandru Siclovan,2009, Etica pe întelesul tuturor,Editura: Cartier
23. Tigu G. 2005. Etica în afaceri, Editura Uranus.
24. igu G. 2003. Etica afacerilor în turism, Editura Uranus, Bucuresti.
25. Viezuina V. 2007. Etica şi afacerile în economie. În : Tribuna economic , v. 18, nr.11, p. 63-65.
26. Werhane P., H., Freeman E., R. 2005. Business Ethics. Blackwell Publishing, Malden, Oxford.
9. Coroborarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunit ii epistemice, asocia iilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

corectitudinea şi acurate ea folosirii conceptelor şi metodelor de management vor satisface aştept rile
reprezentan ilor angajatorilor din domeniul afacerilor;

competen ele procedurale şi atitudinale ce vor fi achizi ionate la nivelul disciplinei – vor satisface
aştept rile reprezentan ilor mediului de afaceri.
Not : Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţii.
10. Evaluare:
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

4

10.3 Pondere
din nota final

10.4 Curs
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de cas
10.6 Standard minim
de performan

calitatea şi coeren a trat rii celor 2
subiecte
abordabile în manier
explicativ – argumentativ + un subiect
de analiz şi interpretare

10%
Verificare finala scris

evaluarea lucr rilor individuale şi a
evaluare periodic scris
particip rii la dezbateri de analiz şi
90%
oral
interpretare + evaluare periodic ;
Studentul trebuie s întruneasc cel pu in nota 5 (cinci) atât la evaluarea final cât şi la cea de
pe parcursul semestrului, adic :
- se acord nota 5 (cinci) în condi iile în care studentul face dovada st pânirii unui minim de
cunoştin e teoretice (explicarea termenilor cheie) cu care s-a operat pe parcursul semestrului.

Data complet rii

Titular de curs,

27 septembrie 2017

Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU

Titular de seminar / laborator,

Data aprob rii în Consiliul departamentului, Director de departament,
03 octombrie 2017

(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

5

Lect. univ. dr.Nicoleta DASC LU

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Dezvoltare regională şi rurală, 2017-2018
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Piteşti
Facultatea
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Departamentul
Administrarea Afacerilor
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Licenţă
Administrarea Afacerilor/ Economist
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

I

Dezvoltare regională şi rurală
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
Lect. univ. dr. Tuţă Loredana
2.6 Tipul de evaluare
C

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi
3.7
Total ore studiu individual
44
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4
4.

2
28
ore
16
10
14
2
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

De curriculum

Elemente de economie, management (studiate în liceu)

4.2

De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

S/L/P
S/L/P

O

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu video-proiector
De desfăşurare a seminarului
Dotarea clasică a sălii de seminar

Competenţe
profesionale

6.

Competenţe specifice vizate
C.1. Culegere, prelucrare şi analiză de informaţii privind interacţiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
-2PC

Competenţe
transversale

CT 1. Aplicarea pricipiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă
rioguroasă, eficientă şi responsabilă - 1 P C
CT 3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare - 1 P C

7.

Obiectivele disciplinei
Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor cursanţilor de a promova şi implementa politicile de
7.1 Obiectivul general al
dezvoltare regională şi rurală şi de a analiza evoluţiile economice şi sociale la nivelul
disciplinei
regiunilor de dezvoltare din România.
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor de dezvoltare regională şi dezvoltare
rurală .
2. Folosirea indicatorilor concentrării şi repartiţiei regionale.
3. Cunoaşterea mecanismului de planificare regională
4. Dezvoltarea abilităţilor de gândire în evaluarea unor situaţii legate de diminuarea
7.2 Obiectivele specifice
disparităţilor regionale.
5. Definirea corectă a obiectului de studiu al disciplinei „Dezvoltare regională şi
rurală” şi stabilirea relaţiilor pe care aceasta le are cu alte ştiinţe economice.
B. Obiective procedurale
1. Analiza impactului politicilor europene asupra economiilor regionale și contribuția

F1-REG-71-03

acestora la realizarea obiectivelor strategice .
Evaluarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a aspectelor reliefate de
elaborarea şi aplicarea planurilor strategice şi a celor de dezvoltare rurală
3. Fundamentarea de programe şi strategii de dezvoltare regională şi rurală
4. Folosirea teoriilor şi instrumentelor pentru soluţionarea problemelor ce vizează
politicile de dezvoltare regională.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de deontologie profesională (a codului deontologic al
profesorului), fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice economistului.
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor lucrări sau proiecte.
3. Cultivarea şi promovarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori, etică şi
responsabilitate socială.
2.

8.
8.1. Curs

Conţinuturi
Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Noţiuni generale privind dezvoltarea regională
1.1. Conceptul, obiectivele şi principiile dezvoltării regionale
1
1.2. Structuri teritorial administrative necesare gestionării
dezvoltării regionale în România
Regiuni de dezvoltare economică în România
4
2.1. Regionalizarea şi dezvoltarea regională în România
2.2. Disparităţile regionale în România şi coeziunea economică
2
şi socială
2.3. Caracterizarea regiunilor de dezvoltare ale României.
Disparităţi intraregionale
2.4. Disparităţi interregionale
Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană
4
4.1. Regiuni de dezvoltare. Delimitări conceptuale
4.2. Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale (NUTS) în
Uniunea Europeană
3.
4.3. Aspecte generale ale politicii de dezvoltare regională în
Uniunea Europeană
4.4. Instrumentele financiare europene utilizate în programele
de dezvoltare regională ale Uniunii Europene. Obiective şi
- prelegerea
iniţiative comunitare finanţate
Prezentarea
în
- dezbaterea
Politica de dezvoltare regională în România
4
power
–point
cu
oponent
4.1. Concepte de bază privind politica de dezvoltare regională
imaginar
4.2. Obiectivele politicii de dezvoltare regională
- organizatorul
4.3. Principiile politicii de dezvoltare regională
4.
grafic
4.4. Structuri de implementare a politicilor de dezvoltare
regională
4.5. Priorităţile pentru dezvoltarea regională
Politici agricole şi de dezvoltare rurală
4
5.1. Locul politicilor agricole în cadrul politicilor economice
5.
5.2. Obiectivele şi instrumentele politicilor agricole
5.3. Modele fundamentale de politici agricole
Dezvoltarea rurală în România
4
6.1. Concept, obiective şi principii ale dezvoltării rurale
6.2. Dezvoltare rurală – dezvoltare durabilă
6.
6.3. Dezvoltare rurală – dezvoltare regională
6.4. Tendinţe în politica de dezvoltare rurală
Obiective şi priorităţi pentru dezvoltarea rurală în România
2
7.1. Caracterizarea economică şi socială a spaţiului rural din
7. România
7.2. Obiective strategice ale dezvoltării rurale în România
7.3. Priorităţi şi măsuri de realizare a obiectivelor strategice
Monitorizarea spaţiului rural
4
8.1. Metodologia de monitirizare a spaţiului rural
8.2. Conceptul de spaţiu rural
8.3. Principalele caracteristici ale spaţiului rural din România
8.
8.4. Zonarea spaţiului rural
8.5. Zone în care predomină factori favorizanţi ai dezvoltării
8.6. Zonele rurale în care predomină factori restrictivi ai
dezvoltării
Bibliografie
1. Antonescu Daniela, Dezvoltarea regională – tendinţe, mecanisme instituţii, Editura Top Form, Bucureşti, 2011
2. Ailenei D., Constantin D. L. Jula D. (coordonatori), Avantaje competitive şi dezvoltare regională, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 2004
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3.

Bodea Gabriela, Pop Larisa, Agricol, agrar, rural: pledoarie pentru durabilitate, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013
4. Bran Florina, Managementul dezvoltării durabile la nivel regional, Editura Infomarket, Braşov, 2005
5. Constantin Daniela Luminiţa, Economie regională. Teorii, modele, politici, Editura ASE, Bucureşti, 2010
6. Dona Ion, Economie rurală, Editura Economică, Bucureşti, 2015
7. Ghizdeanu Ion, Prognoză regională, Editura Mustang, Bucureşti, 2010
8. Kerekes Kinga, Pakucs Bernadett, Szocs Emese, Veres Eniko, Vince Maria, Dezvoltare rurală. Ocuparea
forţei de muncă în mediul rural., Editura Accent, Cluj-Napoca, 2010
9. Mateoc-Sîrb Nicoleta, Dezvoltarea rurală şi regională în România, Ediţia a II-a, Editura Politehnica, 2008
10. Mateoc-Sîrb Nicoleta, Mănescu Camelia, Dezvoltarea rurală şi organizarea teritoriului, Editura Mirton, Timişoara ,
2012
11. Păun Ion Otiman, Dezvoltarea rurală durabilă în România, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006
12. Ungureanu George, Mateoc-Sîrb Nicoleta, Dezvoltarea regională şi rurală. Evoluţii şi tendinţe, Editura Mirton,
Timişoara, 2010
13. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Regională 2014-2020
14. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Planul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a
1
2
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor
2
Noţiuni generale privind dezvoltarea regională
2
Regiunea de dezvoltare – cadru de implementare al politicii
2
3
regionale
4
Caracterizarea regiunilor de dezvoltare ale României
2
5
Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană
2
Concepte de bază privind politica de dezvoltare regională în
2
6
- dialogul
România. Obiective şi principii.
- dezbatere
Studiu de caz,
7
Structuri de implementare a politicilor de dezvoltare regional
2
lucru în echipa
prezentare temă de
Fundamentarea programelor de dezvoltare regională
2
8
- conversaţia
casă, test de
9
Politici agricole şi de dezvoltare rurală
2
euristică
verificare
10 Dezvoltarea rurală în România
2
Caracterizarea economică şi socială a spaţiului rural din
2
11
România. Obiective strategice ale dezvoltării rurale în România
Metodologia de monitirizare a spaţiului rural. Conceptul de spaţiu
2
12
rural. Principalele caracteristici ale spaţiului rural din România
Zonarea spaţiului rural. Zone în care predomină factori
2
13 favorizanţi ai dezvoltării. Zonele rurale în care predomină factori
restrictivi ai dezvoltării.
2
14 Evaluare finală
Bibliografie
1. Antonescu Daniela, Dezvoltarea regională – tendinţe, mecanisme instituţii, Editura Top Form, Bucureşti, 2011
2. Ailenei D., Constantin D. L. Jula D. (coordonatori), Avantaje competitive şi dezvoltare regională, Editura Oscar
Print, Bucureşti, 2004
3. Bodea Gabriela, Pop Larisa, Agricol, agrar, rural: pledoarie pentru durabilitate, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2013
4. Bran Florina, Managementul dezvoltării durabile la nivel regional, Editura Infomarket, Braşov, 2005
5. Constantin Daniela Luminiţa, Economie regională. Teorii, modele, politici, Editura ASE, Bucureşti, 2010
6. Dona Ion, Economie rurală, Editura Economică, Bucureşti, 2015
7. Ghizdeanu Ion, Prognoză regională, Editura Mustang, Bucureşti, 2010
8. Kerekes Kinga, Pakucs Bernadett, Szocs Emese, Veres Eniko, Vince Maria, Dezvoltare rurală. Ocuparea forţei
de muncă în mediul rural., Editura Accent, Cluj-Napoca, 2010
9. Mateoc-Sîrb Nicoleta, Dezvoltarea rurală şi regională în România, Ediţia a II-a, Editura Politehnica, 2008
10. Mateoc-Sîrb Nicoleta, Mănescu Camelia, Dezvoltarea rurală şi organizarea teritoriului, Editura Mirton, Timişoara ,
2012
11. Păun Ion Otiman, Dezvoltarea rurală durabilă în România, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006
12. Ungureanu George, Mateoc-Sîrb Nicoleta, Dezvoltarea regională şi rurală. Evoluţii şi tendinţe, Editura Mirton,
Timişoara, 2010
13. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Strategia Naţională pentru
Dezvoltare Regională 2014-2020
14. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Planul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020
9.


Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul economic
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Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării
28 septembrie 2017

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Evaluare finală- probă scrisă (2
ore)

30%

Expunerea liberă a studentului şi
chestionare orală sub formă de
dialog.

10%

- Test de verificare

Testare

30%

- Temă de casă - se va evalua gradul
de încadrare în cerinţele impuse.

Prezentarea temei de casă.
Chestionare orală.

30%

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
- Activitate seminar - evaluarea
răspunsurilor la întrebările formulate de
către cadrul didactic şi a participării
active a fiecărui student la rezolvarea
studiilor de caz la seminar.

1. Cunoaşterea conceptului şi a principiilor dezvoltării regionale.
2. Cunoaşterea regiunilor de dezvoltare şi judeţele componente.
3. Cunoaşterea principiilor fundamentale care stau la baza politicii de dezvoltare rurală.
Titular de curs,
Lect. univ. dr. Loredana Tuţă

Data aprobării în Consiliul departamentului,
03 octombrie 2017

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Loredana Tuţă
Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai
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FIŞA DISCIPLINEI
EDUCAŢIE FIZICĂ, anul universitar 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiin ele Economice si Drept
Managementul si Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licen
Administrarea Afacerilor

2. Date despre disciplin
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I

Educa ie fizic
Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita
2.6 Tipul de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
1
3.2
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
14
3.5
din care curs
Distribu ia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
11
3.8
Total ore pe semestru
25
3.9
Num r de credite
1
4.1
4.2

4. Precondi ii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe

5.1
5.2

5. Condi ii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
De desfăşurare a laboratorului
Dotarea sălii cu casetofon.

S/L/P
S/L/P

1
14
ore
4
2
3
2

Competen e specifice vizate

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

3.3
3.6

O

CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Familiarizarea studenţilor cu domeniul educatie fizice şi sportului, cu conceptele fundamentale, cu
disciplinei
principalele teorii explicative ale domeniului
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor aspecte ale educatiei fizice, a functiilor si
caracteristicilor acesteia;
2. Definirea corectă a obiectului de studiu al educatiei fizice şi stabilirea relaţiilor pe care
aceasta le are cu alte ştiinţe.
B. Obiective procedurale
7.2 Obiectivele specifice
1. Corelarea unor experienţe şcolare personale cu unele activitati sportive
2. Asigurarea deconectării şi a factorului de compensare profesională, a echilibrului
psihomotric de bună dispoziţie prin mişcare.
3. Cultivarea simţului estetic şi a ritmului de execuţie a mişcării;
3. Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice, precum şi a dezvoltării
corporale armonioase;
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8.

Con inuturi

4. Dezvoltarea motricităţii generale şi specifice.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de igiena si de deontologie profesională, fundamentele in educatie
fizica si sport.
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor complexe de exercitii;

8.1. Curs

Nr.
ore

Metode de
predare

Nr.
ore

Metode de predare

1
8.2. Aplica ii: Seminar / Laborator / Teme de cas
1

2

3

4

5
6
7

Complex de dezvoltare fizică armonioasă
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi a coapselor
Învăţarea paşilor new-york şi hand to hand din cha-cha-cha.
Complex de dezvoltare fizică
armonioasă
Dezvoltarea musculaturii abdominale şi fesiere
Învăţarea pasului spot-turn din cha-cha-cha.
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
Dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare.
Consolidarea paşilor din cha-cha-cha.
Complex de dezvoltare fizică
armonioasă
Consolidarea paşilor din cha-cha-cha.
Învăţarea unei combinaţii de paşi (pt colocviu)
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
Consolidarea combinaţiei de paşi
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
Consolidarea combinaţiei de paşi
Verificare

2
2

2
2

dialogul
explicatia
demonsratia
conversația
euristică
explicatia
lucrul în grup

Observaţii
Resurse folosite
Observaţii
Resurse folosite
În
cadrul
acestei
ședințe se stabilesc
obligațiile studenților
și
se
precizează
criteriile ce vor fi
utilizate în evaluarea
rezultelor.

2
2
2

Prezentareacombinatie
i de pasi din dansul
cha-cha

Bibliografie:
1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, Editura
Universităţii din Piteşti.
2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti;
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti.
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001.
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca.
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova.
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti.
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor, Editura Did. şi Pedag., Bucureşti.
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic, Editura ISPE, Bucuresti.
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus Grup.
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova.
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate.
13. www.reductostart.
14. w.w.w nutrition.org.uk
15. w.w.w flex-fitness.ro
PROGRAM ŞAH - PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL
8.2. Seminar/Laborator*
Introducere în lumea şahului. Piesele şi tabla de şah
(prezentare)
Familiarizarea cu piesele de şah şi tabla de şah.
1
Câmpul de luptă. Mutarea pieselor
Notarea şahistă ( câmpurile, coloanele şi liniile)
2
Şahul. Matul . Patul.
Rocada
Valoarea pieselor de şah ( pionii, dama, turnurile,
nebunii şi caii)
3
Schimburile pieselor (sacrificiu- schimbul a două
piese inegale)
Fazele partidei ( deschiderea, jocul de mijloc şi
finalul)
4
Verificare
Bibliografie:

Nr.ore
4

4

4

2

Metode de predare
dialogul
explicatia
demonsratia
conversaţia euristică

Observa ii
În cadrul acestei şedinţe
se stabilesc obligaţiile
studenţilor
şi
se
precizează criteriile ce
vor fi utilizate în
evaluarea rezultelor.
Anunţarea şi alegerea
titlului de referat, pe care
trebuie să-l prezinte la
sfarşitul semestrului.
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1. Polihroniade, E., Rădulescu, T., (1982) - Primii paşi în şah, Bucureşti, Editura Sport-Turism.
2. Palamar, C., Ioniţă, M., (2001) - Jocul de şah: manual pentru începători, Bucureşti, Editura Şah Press.
3. Cercetaş., M., (2007) - Lecţii de şah pentru începători, Cluj-Napoca, Editura Mediamira.
TITLURI REFERATE PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL
1. Educaţia fizică – rolul şi importanţa ei în sănătatea omului.
2. Educaţia fizică şi timpul liber la studenţilor.
3. Socializare prin sport.
4. Mijloace de evaluare în educaţie fizică.
5. Jocul şi rolul lui în lecţia de educaţie fizică.
Bibliografie:
1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative,
Editura Universităţii din Piteşti.
2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti;
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti.
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001.
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca.
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova.
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti.
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor, Editura Did. şi Pedag., Bucureşti.
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic, Editura ISPE, Bucuresti.
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus Grup.
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova.
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate.
13. www.reductostart.
14. w.w.w nutrition.org.uk
15. w.w.w flex-fitness.ro

9.

Coroborarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunita ii epistemice, asocia iilor
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
• Evaluare finală
 Evaluare periodică

10.5 Seminar /
Lucrări practice /
Tema de casă

10.6 Standard
minim de
performanţă

• Activitate
practice:

lucrări

10.2 Metode de evaluare
Verificare practic
Analiza modului de prezentare a combinaţiei de paşi din
dansul cha -cha
Evaluare practic
Verificarea cunoştinţelor însuşite de student pe parcursul
semestrului
Evaluare practic
Analiza modului de prezentare a paşilor de dans învăţaţi

10.3 Pondere
din nota final
30%

20%

20%

Notare curent .
• Prezenţa la lucrările Evaluarea participării conştiente şi active din cadrul lucrărilor
30 %
practice.
practice
▪ Îndeplinirea activităţilor practice este absolut obligatorie
prezenţa şi intervenţia studentului în activităţile de lucrări practice + participarea la realizarea şi prezentarea
complexului de exercitii şi a paşilor de cha-cha

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul Verbal: prezenţa la
oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah. Evaluarea finală se va realiza după
caz, prin competiţii de şah si prezentare orală a unui referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică
asupra activităţii de Educaţie Fizică şi Sport.
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS.
Data completării
27.09.2017

Titular de curs,
.....

Data aprobării în Consiliul departamentului,
03.10.2017

Director de departament,
(prestator)
Prof.univ.dr. Cretu Marian

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Mihai Daniela
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FIŞA DISCIPLINEI

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4

EDUCAŢIE FIZICĂ, anul universitar 2017-2018
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Universitatea din Piteşti
Facultatea
Facultatea de Ştiin ele Economice si Drept
Departamentul
Managementul si Administrarea Afacerilor
Domeniul de studii
Administrarea Afacerilor
Ciclul de studii
Licen
Programul de studiu / calificarea
Administrarea Afacerilor
2. Date despre disciplin
Denumirea disciplinei
Educa ie fizic
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita
Anul de studii
I 2.5 Semestrul
2 2.6 Tipul de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei
3.3
3.6

S/L/P
S/L/P

1
14
ore
4
2
3
2

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
1
3.2
din care curs
3.4 Total ore din planul de înv.
14
3.5
din care curs
Distribu ia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
11
3.8
Total ore pe semestru
25
3.9
Num r de credite
1
4. Precondi ii (acolo unde este cazul)
4.1
De curriculum
4.2
De competenţe
5. Condi ii (acolo unde este cazul)
5.1
De desfăşurare a cursului
5.2
De desfăşurare a laboratorului
Dotarea sălii cu casetofon.
6. Competen e specifice vizate

O

CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de tehnici de
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al
Familiarizarea studenților cu domeniul educatie fizice şi sportului, cu conceptele fundamentale, cu
disciplinei
principalele teorii explicative ale domeniului
A. Obiective cognitive
1. Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor aspecte ale educatiei fizice, a functiilor si
caracteristicilor acesteia;
2. Definirea corectă a obiectului de studiu al educatiei fizice şi stabilirea relaţiilor pe care
aceasta le are cu alte ştiinţe.
B. Obiective procedurale
1. Corelarea unor experienţe şcolare personale cu unele activitati sportive
2. Asigurarea deconectării şi a factorului de compensare profesională, a echilibrului
7.2 Obiectivele specifice
psihomotric de bună dispoziţie prin mişcare.
3. Cultivarea simţului estetic şi a ritmului de execuţie a mişcării;
3. Îmbunătăţirea continuă a stării de sănătate, a vigorii fizice, psihice, precum şi a dezvoltării
corporale armonioase;
4. Dezvoltarea motricităţii generale şi specifice.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de igiena si de deontologie profesională, fundamentele in educatie
fizica si sport.
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru realizarea diferitelor complexe de exercitii;
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8.

Con inuturi

8.1. Curs

Nr.
ore

Metode de
predare

Nr.
ore

Metode de predare

1
8.2. Aplica ii: Seminar / Laborator / Teme de cas

Observaţii
Resurse folosite
Observaţii
Resurse folosite
În
cadrul
acestei
şedinţe se stabilesc
obligaţiile studenţilor
şi
se
precizează
criteriile ce vor fi
utilizate în evaluarea
rezultelor.

Prezentarea obiectivelor disciplinei, obligaţiilor studenţilor, modalităţi
de notare.
2
1
Cunoaşterea colectivului de studenţi, a nivelului de pregătire a acestora.
Efectuarea măsurătorilor antropometrice şi ale capacităţii de efort
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
2
dialogul
2
Învăţarea dansului popular – hora mare.
explicatia
Învăţarea dansului popular – “Ungurica”.
demonsratia
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
2
conversaţia
3
Consolidarea dansului popular – hora mare şi dansului popular –
euristică
“Ungurica”.
explicatia
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
2
lucrul în grup
4
Învăţarea dansului popular – sârba.
Învăţarea dansului popular – sârba lui 22.
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
2
Invăţarea dansului popular Braşoveanca
5
Consolidarea paşilor de dans popular hora mare, ungurica, sârba, sârba
lui 22, braşoveanca
Complex de dezvoltare fizică armonioasă
2
6
Consolidarea paşilor de dans popular hora mare, ungurica, sârba, sârba
Prezentarea dansurilor
lui 22, braşoveanca
învaţate
7
Verificare
2
Bibliografie:
1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative, Editura
Universităţii din Piteşti.
2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti;
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti.
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001.
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca.
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova.
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti.
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor, Editura Did. şi Pedag., Bucureşti.
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic, Editura ISPE, Bucuresti.
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus Grup.
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova.
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate.
13. www.reductostart.
14. w.w.w nutrition.org.uk
15. w.w.w flex-fitness.ro
PROGRAM ŞAH - PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL
8.2. Seminar/Laborator*
1
Atragerea regelui prin sacrificiul unor figuri proprii
Îndepărtarea figurilor apărătoare

Nr.ore
2

Metode de predare
dialogul
explicatia
demonsratia
conversaţia euristică

Observa ii
În cadrul acestei şedinţe
se stabilesc obligaţiile
studenţilor
şi
se
precizează criteriile ce
vor fi utilizate în
evaluarea rezultelor.

Distrugerea apărătorilor
2
Slăbiciunea ultimei linii folosindu-ne de schimburi
sau sacrificii
3
Eliberarea coloanelor, diagonalelor,câmpurilor
2
Blocarea câmpurilor, interferarea coloanelor,
Anunţarea şi alegerea
diagonalelor şi liniilor, matul sufocat (etouffe)
titlului de referat, pe care
4
Atacul în linie ( cu dama, turnul, nebunul, calul,
2
trebuie să-l prezinte la
pionul)
sfarşitul semestrului.
Atacul dublu (cu dama, turnul, nebunul, calul,
pionul)
5
Legarea ( totală, parţială, relativă)
2
Capturarea figurilor apărate de piese legate
6
Matul
2
Dezlegarea
7
2
Verificare
Bibliografie:
1. Polihroniade, E., Rădulescu, T., (1982) - Primii paşi în şah, Bucureşti, Editura Sport-Turism.
2
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2. Palamar, C., Ioniţă, M., (2001) - Jocul de şah: manual pentru începători, Bucureşti, Editura Şah Press.
3. Cercetaş., M., (2007) - Lecţii de şah pentru începători, Cluj-Napoca, Editura Mediamira.
TITLURI REFERATE PENTRU STUDEN II SCUTI I MEDICAL
1. Alcătuirea unui program de exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii membrelor inferioare ( 8 exerciţii, descriere, dozare)
2. Alcătuirea unui program de exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii membrelor superioare ( 8 exerciţii, descriere, dozare)
3. Alcătuirea unui program de exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii abdominale ( 8 exerciţii, descriere, dozare)
4. Istoricul dansului sportiv
5. Descrieţi din secţiunea latino dansul cha-cha
Bibliografie:
1. Creţu, M., (2006) – Gimnastica de bază metodica organizării, dezvoltării fizice generale şi a capacităţii aplicative,
Editura Universităţii din Piteşti.
2. Dumnitrescu, S., (2003) – Jogging – alergi pentru viaţă, Editura Cartea de buzunar, Bucureşti;
3. Ferrario B., Aparaschivei M., (2004) – Gimnastica aerobică pe înţelesul tuturor, Editura Semne, Bucureşti.
4. Jenkins R., (2001) – Fitness-gimnastică pentru toţi”, Ed.Alex-Alex, Bucureşti, 2001.
5. Kulcsar, St. (2000) – Gimnastica aerobica, Editura Clusium , Cluj-Napoca.
6. Niculescu, M., Georgescu L., Marinescu, A., (2006) – Condiţia fizică, Editura Universitaria, Craiova.
7. Popescu G, (2005) – Impact aerobic, Editura Elisavaros, Bucureşti.
8. Popescu M., (1995) – Educaţia fizică şi sportul în pregătirea studenţilor, Editura Did. şi Pedag., Bucureşti.
9. Stoenescu, G. (2000) – Gimnastica aerobica si sportul aerobic, Editura ISPE, Bucuresti.
10. Teodorescu R., Lioara B., (2004) - Fitness cu Radu, Editura Coreus Grup.
11. Vladu L., Marinescu A., Amzar L., (2008) – Sanatate prin sport, Editura Universitaria Craiova.
12. www – referate.ro\ referate\ Supletea si elasticitate.
13. www.reductostart.
14. w.w.w nutrition.org.uk
15. w.w.w flex-fitness.ro
9.

Coroborarea con inuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentan ilor comunita ii epistemice, asocia iilor
profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
• Evaluare finală
 Evaluare periodică

10.2 Metode de evaluare
Verificare practic
Analiza modului de prezentare a dansurilor populare învăţate
Evaluare practic
Verificarea cunoştinţelor însuşite de student pe parcursul
semestrului

10.3 Pondere
din nota final
30%
20%

10.5 Seminar /
Lucrări practice /
Tema de casă

• Activitate
practice:

10.6 Standard
minim de
performanţă

Notare curent .
• Prezenţa la lucrările Evaluarea participării conştiente şi active din cadrul lucrărilor
30 %
practice.
practice
▪ Îndeplinirea activităţilor practice este absolut obligatorie
prezenţa şi intervenţia studentului în activităţile de lucrari practice + participarea la realizarea şi prezentarea
dansurilor populare

lucrări

Evaluare practic
Analiza modului de prezentare a paşilor de dans învăţaţi

20%

Promovarea studenţilor scutiţi medical (SM), se va face pe baza îndeplinirii cerinţelor precizate în Procesul Verbal: prezenţa la
oră în echipament sportiv, prezentare SM, scutit medical total sau parţial, activitate de şah. Evaluarea finală se va realiza după
caz, prin competiţii de şah si prezentare orală a unui referat cu temă prestabilită de către cadrul didactic, cu trimitere specifică
asupra activităţii de Educaţie Fizică şi Sport.
La finalul semestrului procentajul se va transforma în calificativ ADMIS/RESPINS.
Data completării
29.09. 2017

Titular de curs,
.....

Data aprobării în Consiliul departamentului,
03.10.2017

Titular de seminar / laborator,
Lect.univ.dr. Amzar Elena Luminita

Director de departament,
(prestator)
Prof.univ.dr. Cretu Marian

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Mihai Daniela

FIŞA DISCIPLINEI
Finanțe, 2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Management și Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist
Finanțe
Conf. univ. dr. habil. Pîrvu Daniela
Conf. univ. dr. habil. Pîrvu Daniela
2 2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3.2
3.3
3
din care curs
2
3.4 Total ore din planul de înv.
3.5
3.6
42
din care curs
28
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
83
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.1
4.2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Elemente de economie generală (studiate la liceu)
De competenţe
Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă

5.1
5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de curs cu videoproiector
De desfăşurare a seminarului
dotare a sălii de seminar cu tablă

S/L/P
S/L/P

O
1
14
ore
32
28
16
2
2
3

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6. Competenţe specifice vizate
C.1. Realizarea prestaţiilor în comerţ, turism şi servicii – 1 PC
C.2. Comercializarea produselor / serviciilor – 1 PC
C.3. Gestionarea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii – 1 PC
C.4. Gestionarea şi alocarea resurselor materiale şi financiare – 1 PC
C.6. Asistenţă în managementul resurselor umane – 1 PC

7. Obiectivele disciplinei
Disciplina Finanţe urmăreşte prezentarea celor mai semnificative aspecte din domeniul teoriei
7.1 Obiectivul general al
şi al practicii financiare, în scopul facilitării înţelegerii complexităţii lumii financiare şi a tipurilor
disciplinei
de probleme financiare.
A. Obiective cognitive
1. Cunoașterea și înțelegerea diferitelor concepte și teorii din domeniul finanțelor;
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale disciplinei;
7.2 Obiectivele specifice
3. Explicarea și interpretarea diferitelor concepte și teorii din domeniul finanțelor;
4. Definirea corectă a obiectului de studiu al finanțelor și stabilirea relațiilor pe care
acestă știință le are cu alte științe;

B. Obiective procedurale
1. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor și principiilor specifice
disciplinei;
2. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de învățare;
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice
explicite;
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învățare;
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală și
profesională.
8.

Conţinuturi

8.1. Curs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conceptul de finanţe
Cheltuielile publice
Resursele financiare publice
Bugetul public național
Creditul
Asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă
Datoria publică. Datoria externă
Sistemul naţional de asigurări şi asistenţă socială
Politica financiară şi politica monetară
Finanţarea firmei

Nr.
ore
2
4
4
4
4
2
2
2
2
2

Metode de predare

 prelegerea
 conversaţia
euristică
 exemplificarea
 dialogul
 dezbaterea cu
oponent
imaginar

Observaţii
Resurse folosite

calculatorul
(prezentarea în power
–point)

Bibliografie
1. Bistriceanu, Gabriel, Noţiuni bancare fundamentale, Editura Economică, 2014
2. Clipici Emilia, Asigurări comerciale, Sitech, Craiova, 2009
3. Gherghina, R., Creţan, G., Finanţe, Editura Universitară, Bucureşti, 2012
4. Pîrvu, D., Finanţe, – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport electronic), 2016
5. Stancu, Ion, Braşoveanu Obreja, Laura, Stancu, Tudor Andrei, Finanţe corporative, Ed. Economică, Bucureşti, 2015
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

Nr.
ore

1

Concepții privind rolul statului în economie

1

2

Eficiența și eficacitatea cheltuielilor publice. Indicatori privind
nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice

1

3

Principalele categorii de cheltuieli publice

1

4

Indicatori privind nivelul, structura și dinamica resurselor
financiare publice

1

5

Presiunea fiscală. Impozitele

2

6

Rolul bugetului public național

1

7

Aspecte aplicative privind relaţiile de credit

2

8

Analiza datoriei publice în România și alte state

1

9

Aspecte aplicative privind asigurările de bunuri, persoane şi
răspundere civilă

1

10

Aspecte aplicative privind asigurările sociale în România

1

11

Finanţarea nevoilor de resurse băneşti la nivelul firmei

2

Metode de predare

Dezbatere
Aplicații practice
Lucru în echipe

Bibliografie
1. Codul fiscal al României
2. Ionescu, Roxana, Economia asigurărilor, Editura Universitară, 2012
3. Stancu, Ion, Finanţe corporative cu EXCEL, Editura Economică, Bucureşti, 2012

Observaţii
Resurse folosite
Primul seminar va
conține și aspecte
organizatorice:
prezentarea
obiectivelor
disciplinei, a
competențelor vizate,
distribuirea temelor,
precizarea criteriilor
utilizate în evaluarea
rezultatelor învăţării.
La rezolvarea studiilor
de caz se vor utiliza
minicalculatoare.
În cadrul ultimului
seminar se vor
prezenta temele și se
va realiza încheierea
situației la seminar.

4. Moșteanu, T. și colaboratorii - Finanțe publice. Note de curs și aplicații pentru seminar, Ed. Universitară, București,
2011
5. Pîrvu, D., Finanţe, – suport de curs pentru învăţământul frecvenţă redusă (pe suport electronic), 2016
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Corectitudinea și acuratețea folosirii conceptelor și teoriilor însușite la nivelul disciplinei vor satisface așteptările
reprezentanților comunității epistemice/academice din domeniul științelor economice.
Competențele procedurale și atitudinale ce vor fi achiziționate la nivelul disciplinei vor satisface așteptările
reprezentanților angajatorilor din domeniul economic.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate;

Evaluarea finală – probă scrisă (2
ore): corectitudinea rezolvării
testului cu 15 întrebări gen grilă
(50%) și a celor 2 aplicații practice
(30%) + calitatea și coerența
tratării celor 5 subiecte de teorie
(20%).

 Activitate seminar – evaluarea
răspunsurilor la întrebările formulate de
către cadrul didactic şi a participării
active a fiecărui student la rezolvarea
studiilor de caz la seminar.
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
15 septembrie 2017

 Test de verificare - rezolvarea unor
aplicaţii asemănătoare celor de la
seminarii.

 Evaluare prin chestionare orală
sub formă de dialog.

50 %

20%

 Testare
20%

 Tema de casă – monografie  Chestionare orală
financiară la o entitate publică sau
privată
1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul specific domeniului
2. Cunoaşterea conceptelor financiare de bază
3. Capacitatea de înțelegere a mecanismelor financiare

Titular de curs,
Conf. univ. dr. habil. Daniela Pîrvu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
03 octombrie 2017

10.3 Pondere
din nota finală

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

10%

Titular de seminar,
Conf. univ. dr. habil. Daniela Pîrvu

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

FIŞA DISCIPLINEI
Geografie economic
2017-2018
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învățământ
2. Date despre disciplin
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
I 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor / Economist
IF
GEOGRAFIE ECONOMIC
Lect. univ. dr. Simoni Smaranda
Lect. univ. dr. Simoni Smaranda
1 2.6 Tipul de evaluare
E

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
S/L/P
3.4 Total ore din planul de înv.
56
3.5
din care curs
28
3.6
S/L/P
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
50
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Num r de credite
5

4.1
4.2

O

2
28
69 ore
20
10
20
8
10
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
cunoaşterea elementelor de geografie economică studiate la liceu
capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă
De competenţe
Condiţii (acolo unde este cazul)
dotarea sălii de curs cu videoproiector şi hărţile existente la catedră (harta
De desfăşurare a
politică a lumii, harta politică şi economică a Europei, harta economică a
cursului
României, etc.)
- dotarea sălii de seminar cu hărţile existente la catedră (harta politică a lumii,
harta politică şi economică a Europei, harta economică a României,etc.), anuare
statistice pentru prelucrare (populaţie, aşezări umane, agricultură, industrie,
De desfăşurare a
turism)
seminarului
- participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte
- susţinerea testelor de verificare
- respectarea termenelor de predare a temelor de casă

5.
5.1

5.2

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6. Competenţe specifice vizate
C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/
organizaţie – 2 PC
C.2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației – 1 PC
C.5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor – 1 PC

CT 3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de
învăţare pentru propria dezvoltare – 1 PC

7. Obiectivele disciplinei
Disciplina Geografie Economică are menirea de a transmite studenţilor relaţia modul în care
7.1. Obiectivul
general al
resursele naturale şi cele umane ale Terrei sunt valorificate şi gestionate, dar şi complexitatea
disciplinei
fenomenelor economice în raport cu spaţiul geografic. Se insistă asupra principalelor procese
socio-economice care au loc în strânsă corelaţie cu realizarea unor structuri moderne ale
economiei: schimbări în structura resurselor umane, impactul dezvoltării industriei asupra

1

7.2. Obiectivele
specifice

mediului geografic, importanţa agriculturii mondiale pentru necesarul de hrană şi asigurarea
materiei prime pentru industrie, perfecţionarea căilor de comunicaţie şi a transporturilor,
elementele care condiţionează salturile calitative şi cantitative în domeniul schimburilor
economice internaţionale şi activităţilor turistice.
A. Obiective cognitive
1. Înţelegerea rolului resurselor naturale şi valorificării lor eficiente şi raţionale în economie,
precum şi a corelaţiilor dintre dezvoltarea economică şi problemele mediului înconjurător;
2. Formarea unei gândiri economice active şi profund fundamentate pe realităţile economice,
sociale şi ecologice.
B. Obiective procedurale
1. Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor şi principiilor specifice geografiei
economice;
2. Deprinderea studenţilor cu metodele şi instrumentele de analiză specifice geografiei
economice, în scopul elaborării şi realizării unor proiecte privind gestionarea eficientă a
resurselor umane, agroalimentare, de materii prime pentru industrie, turistice.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice
explicite, specifice specialistului în economie.
2. Valorificarea propriului potenţial prin realizarea cercetării de grup sau individuală în analiza
şi previziunea problemelor de geografie economică;
3. Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de rolul şi importanţa geografiei
economice în activitatea economică şi socială.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1

2

3

4

5

6

2

Componente şi conexiuni ale Geografie Economice
- Obiectul de studiu şi subramurile Geografiei
Economice
- Conexiuni ale Geografiei Economice
Harta politică a lumii
- Statul: definiţie, criterii de clasificare a statelor
- Evoluţia hărţii politice a lumii
- Marile ansambluri economice şi geopolitice ale
lumii
- Relaţiile României cu marile ansambluri geopolitice
Resursele umane ale Terrei
- Evoluţia numerică a populaţiei mondiale
- Repartiţia şi densitatea populaţiei pe glob
- Dinamica populaţiei: mişcarea naturală şi
mobilitatea spaţială
- Structura populaţiei mondiale
- Populaţia şi dezvoltarea durabilă
- Resursele umane ale României
Aşezările umane
- Geneza şi evoluţia oraşelor
- Tipologia aşezărilor urbane şi rurale. Funcţiile
aşezărilor urbane
- Mărimea demografică a oraşelor. Forme teritoriale
urbane
- Caracteristici ale urbanizării în statele dezvoltate
- Aşezările urbane din România şi dezvoltarea
durabilă a acestora
Geografia agriculturii
- Factorii care influenţează dezvoltarea agriculturii
- Fondul funciar şi modul de utilizare a terenurilor
- Resursele agroalimentare vegetale (cultura plantelor) şi
valorificarea lor
- Creşterea animalelor şi valorificarea produselor
animaliere
- Regiunile agrogeografice ale Terrei
- Tipuri de agricultură pe glob
- Agricultura în România
Geografia industriei
- Resursele energetice şi valorificarea lor pe glob şi
în România
- Industria metalurgică: industria extractivă a
minereurilor feroase şi siderurgia, industria
extractivă a minereurilor neferoase şi metalurgia

Nr.
ore
2

Metode de
predare
Prelegere
Expunere

2

Conversaţie
euristică
Problematizare
Explicaţie

4

2

4

6

Demonstraţie cu
ajutorul
mijloacelor audiovizuale (scurte
prezentări
PowerPoint)
Demonstraţie cu
ajutorul
materialelor
didactice
specifice (hărţi,
atlase, anuare
statistice, grafice)

Observaţii
Resurse folosite
- utilizare facilităţi
platformă elearning (chat,
forum)
- e-mail
- hărţi, atlase,
anuare statistice
existente la
catedră
- utilizarea datelor
statistice pentru
întocmirea
proiectelor
(folosirea de către
studenți a
laboratoarelor de
informatică ale
facultății pentru
acces la internet)
- consultaţii

7

8

9

10

neferoasă, industria construcţiilor de maşini şi a
prelucrării metalelor
- Industria chimică
- Resursele forestiere şi industria de prelucrare a
lemnului
- Rocile de construcţie şi industria materialelor de
construcţie
Transporturile şi căile de comunicaţie
- Noţiuni introductive. Clasificări
- Transporturile feroviare
- Transporturile rutiere
- Transporturile navale
- Transporturile aeriene
- Transporturile speciale şi telecomunicaţiile
- Transporturile în România
Geografia comerţului
- Fluxurile comerciale mondiale
- Comerţul în România
Turismul şi activităţile turistice
- Resursele turistice şi forme de turism practicate
- Fluxurile turistice mondiale
- Marile centre şi regiuni turistice ale Terrei
- Valorificarea potenţialului turistic în România
Dezvoltarea economică şi echilibrul ecologic

2

2

2

2

Bibliografie:
1. Yuko A., Murphy J.T., Hanson S. (2010), Key Concepts in Economic Geography. London: SAGE.
2. Bran Florina, Istrate I., Roșu Anca, (2010), Geografie economică mondială, Editura Economică, București.
3. Coe M.N., Kelly P., Yeung W.C.H (2007), Economic Geography: A Contemporary Introduction, Blackwell
Publishing, Chichester.
4. Dobrescu P., (2008), Geopolitica,ediția a II-a, București, SNSPA, Comunicare.ro.
5. Dicken P. (2011), Global Shift: Mapping the Changing Contours of the World Economy. 6th ed. New York:
Guilford.
6. Erdeli G., Cucu V., (2007), România. Populaţie. Aşezări umane. Economie, Editura Transversal, Bucureşti.
7. Erdeli G., Braghină C., Frăsineanu D., (2009), Geografie economică mondială, Editura Fundației România
de Mâine, București.
8. Gordon L.C., Feldman M.P., Gertler M.S., Wójcik D. (2017), The New Oxford Handbook of Economic
Geography, Oxford University Press.
9. Hayter R., Patchell J. (2016), Economic Geography, An Institutional Approach, Second Edition, Oxford
University Press.
10. Nedea Petronela (2014), Geografie economică mondială, Editura Universitară, București.
11. Negut S. (2008), Geopolitica, Editura Meteor Press, București.
12. Neguţ S. et al. (2009, 2010), Geografie economică mondială, Editura Meteor Press, Bucureşti.
13. Norton W., Mercier M. (2016), Human Geography, Ninth Edition, Oxford University Press.
14. Phelps N.A. (2017) Interplaces. An Economic Geography of the Inter-urban and International Economies,
Oxford University Press.
15. Scott A.L. (2008), Geography and Economy, Oxford University Press.
16. Sheppard E., (2016), Limits to Globalization. Disruptive Geographies of Capitalist Development, Oxford
University Press.
17. Simoni Smaranda, Miu Florentina (2009), Geografie economică, Editura Universităţii din Piteşti.
18. Simoni Smaranda (2015), Geografie economică – manual universitar pentru IFR, Editura Universității din
Pitești.
19. Stutz F.P., Barney W. (2011), The World Economy: Geography, Business and Development. 6th ed. Upper
Saddle River, NJ: Pearson Education.
20. *** (2015-2017), Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Oxford University Press.
21. *** (2011), 21st Century Geography, Joseph P. Stoltman.
22. *** (2008), Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, U.S. Government
Printing Office, Washington D.C..
23.
*** (2010-2016), Journal of Economic Geography, Oxford University Press.
24. *** (2011-2016), www.insse.ro, Anuarele Statistice ale României.
25. *** (2017), World Population Prospects, U.N. Population Division.
26. *** Statistical Review of World Energy.
27. *** (2014), World Urbanization Prospects, U.N. Population Division.
28. *** (2017), Key World Energy Statistics, International Energy Agency, Paris, France.
29. *** (2017), The World Factbook, CIA, SUA.
30. *** OICA Statistics Committee.
31. *** APIA, date statistice.
32. *** FAO - FAOSTAT, date statistice.
33. *** ACI (Airports Council International): airport traffic statistics.
34. *** (2017), Tourism Highlights, World Tourism Organization (UNWTO).
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8.2. Aplicaţii: Seminar
Noua ordine economică - între regionalism şi globalizare
Scenarii ale evoluţiilor geopolitice şi geostrategice pe
plan mondial
- Tendinţe geopolitice şi geostrategice
- Prognoze ale evoluţiei puterilor emergente
- Scenarii la orizontul anului 2025
Harta politică a lumii: studiu de caz Uniunea Europeană
Europa si geopolitica secolului XX
- Valenţele geopolitice ale extinderii Uniunii Europene
- Regiuni şi state incluse în Politica Europeană de
Vecinătate: Europa Răsăriteană, Sud-Estul Europei,
Nordul Africii, Caucazul de Sud şi Orientul Mijlociu
Repere demografice. Populaţia şi dezvoltarea durabilă
Resursele umane ale României
Oraşul contemporan. Forme teritoriale urbane.
Oraşele milionare ale Terrei. Oraşul şi mediul
înconjurător

1

2

3
4
5

Nr.
ore

2

Metode de
predare

Expunere
Problematizare
Exerciţii de
reflecţie

2
Dezbatere
2
2
2

Explicaţie
Lucrul în echipă
Prezentări
referate/proiecte

Observaţii
Resurse folosite
- demonstraţie cu
ajutorul
mijloacelor audiovizuale (scurte
prezentări
PowerPoint)
- demonstraţie cu
ajutorul
materialelor
didactice
specifice (hărţi,
atlase, anuare
statistice, grafice)
- instruire asistată
pe calculator,
modelare
(Microsoft Excel,
Word)

Tipuri de peisaje agrare pe glob. Agricultura şi foametea
2
Agricultura în România
2
Criza energetică şi noi surse de energie
2
Factori şi forme de localizare a industriei. Nucleele
9
2
neoindustriale ale globului
Studii de caz: industria construcţiilor de autovehicule pe
10
2
glob şi în România
11
Rolul transporturilor rutiere şi navale în comerţul mondial
2
Marile porturi ale lumii şi cele mai importante rute
comerciale maritime
12
2
Marile aeroporturi ale lumii şi rolul transporturilor aeriene
în turism şi afaceri
Resursele turistice şi forme de turism practicate în
13
2
Europa (studii de caz)
Noi forme de turism: turism durabil, ecoturism, turism
14
2
rural, agroturism
Bibliografie:
1. Simoni Smaranda (2015), Geografie economică – manual universitar pentru IFR, Editura Universităţii din
Piteşti.
2. Simoni Smaranda, Miu Florentina (2009), Geografie economică, Editura Universităţii din Piteşti.
3. *** (2015-2017), Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Oxford University Press.
4. *** (2011), 21st Century Geography, Joseph P. Stoltman.
5. *** (2008), Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, U.S. Government
Printing Office, Washington D.C..
6.
*** (2010-2016), Journal of Economic Geography, Oxford University Press.
7. *** (2011-2016), www.insse.ro, Anuarele Statistice ale României.
8. *** (2017), World Population Prospects, U.N. Population Division.
9. *** Statistical Review of World Energy.
10. *** (2014), World Urbanization Prospects, U.N. Population Division.
11. *** (2017), Key World Energy Statistics, International Energy Agency, Paris, France.
12. *** (2017), The World Factbook, CIA, SUA.
13. *** OICA Statistics Committee.
14. *** APIA, date statistice.
15. *** FAO - FAOSTAT, date statistice.
16. *** ACI (Airports Council International): airport traffic statistics.
17. *** (2017), Tourism Highlights, World Tourism Organization (UNWTO).
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aştept rile reprezentanţilor comunit ţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei vor satisface
aşteptările reprezentanţilor comunităţii academice din domeniul Administrării Afacerilor
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor satisface
aşteptările reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul Administrării Afacerilor

Not : Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi
10. Evaluare

4

Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
27 septembrie 2017

10.1 Criterii de evaluare

10.3 Pondere
din nota final
50%

10.2 Metode de evaluare

- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;

Evaluare finală

- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte realizarea
proiectelor.

Evaluarea prezentării proiectelor

Evaluarea
răspunsurilor
intervenţiilor
studentului
activităţile de seminar

şi
în

20%

30%

Se acordă nota 5 în condiţiile în care studentul face dovada stăpânirii unui minim de cunoştinţe
teoretice din domeniul geografiei economice cu care s-a operat pe parcursul semestrului.

Titular de curs,
Lect. univ. dr. Smaranda SIMONI

Data aprobării în Consiliul departamentului,
03 octombrie 2017

Titular de seminar,
Lect. univ. dr. Smaranda SIMONI

Director de departament,
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI
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FIŞA DISCIPLINEI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ , Anul universitar 2017-2018
1. Date despre program
. . I stituţia de î văţă â t superior
1.2.Facultatea/Departamentul
1.3.Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea
. Date despre dis ipli ă

U iversitatea di Piteşti
Fa ultatea de Ştii ţe Economice și Drept
Management și Ad i istrarea Afa erilor
Administrarea Afacerilor
Li e ţă
Administrarea afacerilor

2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul a ti ităţilor de urs
2.3. Titularul a ti ităţilor de se i ar
2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul
3. Timpul total estimat
. . Nu ăr de ore pe săptă â ă:

3

I for ati ă e o o i ă
Co f.u i .dr. Logi a Bă i ă
Co f.u i .dr. Logi a Bă i ă
2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O

3.2. din care: curs

1

3.3.

laborator:

3.4. Total ore din planul de înv.
42 3.5. din care: curs
14 3.6.
laborator:
Distri uţia fo dului de ti p alo at studiului i di idual
Studiul după a ual, suport de urs, i liografie şi otiţe
Do u e tare supli e tară î i liote ă, pe platfor ele ele tro i e de spe ialitate şi pe tere
Pregătire se i arii/la oratoare, te e, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Exa i ări
Alte a ti ităţi............................
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore pe semestru
100
.9. Nu ăr redite
4

2
28
ore
20
14
20
2
2

. Pre o diţii a olo u de este azul
4.1. de curriculum
. . de o pete ţe

Notiuni de bază de teh ologiei i for aţiei,
u oşti ţe de i for ati ă din liceu
Notiuni de bază despre calculatoare

. Co diţii a olo u de este azul
Sală de curs dotată u laptop şi videoproiector
Sală de la orator dotată u: al ulatoare li e ţă
MS Wi do s şi MS Offi e , o exiu e I ter et
. Co pete ţe spe ifi e a u ulate (vizate prin programul de studiu)*

Co pete ţe
transversale

Co pete ţe
profesionale

. . de desfăşurare a ursului
. . de desfăşurare a se i arului/la oratorului

C1. Culegere, prelu rare și a aliză de i for ații pri i d i tera țiu ea
întrepri dere/ orga izaţie – 3 PC

CT
Apli area pri ipiilor, or elor şi alorilor eti ii profesio ale î
strategii de u ă riguroasă, efi ie tă şi respo sa ilă – 1 PC

ediu exter

adrul propriei

F1-REG-71-03

.O ie tivele dis ipli ei reieşi d di grila o pete ţelor spe ifi e a u ulate
- acumularea cunostintelor necesare î
pro esarea şi
o u i area i for aţiei e o o i e
- rolul ITC in realizarea activitatilor specifice administrarii
afacerilor
- dezvoltarea u ei ulturi i for ati e î do e iul utilizării
Internet-ului şi a ser i iilor oferite de a esta
A. Obiective cognitive
. Preze tarea stru turii și a pri ipiilor de fu țio are a
sistemelor de calcul.
2. Definirea, functiile si familiile de sisteme de operare
. Cu oaşterea şi aprofu darea ele e telor de stru tură și
pri ipii de fu țio are ale retelelor de al ulatoare; rețeaua
Internet (protocoale, servicii)
. Cu oaşterea apli aţiiilor di pa hetul Offi e
Word,
Excel, PowerPoint).
B. Obiective procedurale
. Par urgerea etapelor e esare pe tru rezol area efi ie tă a
unor probleme specifice mediului economic cu ajutorul
pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
2. Parcurgerea etapelor de documentare, comunicare si
promovare a unor produse si servicii prin utilizarea serviciilor
I ter et We , poştă ele tro i ă, tra sfer de fişiere .
. Apli area u or pri ipii pe tru reşterea efi ie ţei
a ti ităţilor fi a iar o ta ile folosi d apli atia Ex el.
C. Obiective atitudinale
1. Respectarea normelor de etica si deontologie informatica
fu da e tate pe pri ipiile auto o iei i for aţio ale,
o fide ţialităţii, tra spare ţei, rele a ţei;
. Fa iliarizarea stude tilor u rolurile şi respo sa ilităţile i tro echipa de realizare a temelor de control;
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unei aplicatii
din domeniul economico-financiar.

7.1. Obiectivul general al
disciplinei

7.2. Obiectivele specifice

. Co ţi uturi
8.1. Curs
. Co epte de ază î i
- I for ati a
şi
i for aţiei
- Siste
i for aţio
informatic
- Rolul teh ologiei i
a age e tul
economice

Nr. ore
for ati ă
tehnologia
al,

2

Metode de predare

O servaţii

 Prelegerea
parti ipati ă,
 exemplificarea

siste

for aţiei î
orga izațiilor

2. Structura calculatoarelor personale
- Hard are şi soft are
- Componentele hardware principale
- Microprocesorul
- Me oria i ter ă
- Me oria exter ă
- Sistemul de periferice

4

▪
▪

Prelegerea
parti ipati ă,
exemplificarea

Calculator,
Videoproiector,
suport curs pe
platforma elearning

F1-REG-71-03

3. Sisteme de operare
- Defi iţie, fu ţii şi tipuri de SO
- Familia de SO Windows
- Alte componente ale software-ului
de ază
4. Reţele de al ulatoare
- Defi iţie, oduri de interconectare
- Clasifi area reţelelor de al ulatoare
- Modelul de referi ţă OSI
5. Utilizarea INTERNET
- Suita de protocoale TCP/IP
- ProtocoaleInternet
- Servicii Internet
- Definirea INTRANET-ului

4

 Prelegerea parti ipati ă,
 Problematizarea,
 exemplificarea

2





2






Prelegerea parti ipati ă,
dezbaterea,
exemplificarea.
Prelegerea parti ipati ă,
dezbaterea,
problematizarea,
exemplificarea.

Calculator,
Videoproiector,
suport curs pe
platforma elearning

Bibliografie:
1.

Gheorghe Bar u, Logi a Bă i ă, Viorel Pau , Calculatoare personale. Arhitectura, functionare,
interconectare, Ed. MatrixRom, 2011

2. Logi a Bă i ă, Informati a e o o i ă – Ma ual u iversitar pe tru î văță a tul FR, Ed.
U i ersității di Pitești, 14
3. Logi a Bă i ă, Ioa Liţă, Informatica-Noţiu i de ază şi apli aţii e o o i e, MatrixRom, 2007
4.

Katherine Murray, Manual de Windows 8, Editura Teora, 2012

5.

Traian Anghel, Ce trebuie sa stii despre Internet, Editura Polirom 2011

8.2. Laborator*

Metode de predare

Structura calculatoarelor personale:
i ropro esor,
e orie i ter ă,
dispozitive de stocare, periferice

2





exemplificarea
dialogul
dezbaterea

Sistemul de operare Windows:
- Obiectele Windows (desktop,
pictograme, bara de task-uri,
butonul Start, ferestrele)
- Orga izarea
şi
gestio area
fişierelor şi folderelor
- Se uritate şi s hi area setărilor
sistemului
- Utilizarea grupului Accessories
(System Tools, Accessibility etc)
Programe utilitare:
- Programe antivirus
- Programe de arhivare
- Programe de înregistrare pe
suport magnetic

2






exemplificarea
dialogul
dezbaterea
referate propuse

O servaţii
În cadrul acestei
ședi țe se sta iles
o ligațiile
de
seminar
ale
stude ților și se
pre izează riteriile
ce vor fi utilizate în
evaluarea
rezultelor î ățării

Calculatoare avand
instalat SO
Windows,
conexiune Internet
Videoproiector
2





exemplificarea
dialogul
dezbaterea

F1-REG-71-03

Procesorul de texte Word prin
exemple:
- Crearea tabelei de cuprins și a
tabelei de figuri
- Protejarea unui document
- I trerupere de se tiu i, a tet şi
su sol de pagi ă/se tiu e
- Inserarea de obiecte (imagini,
orga igra e, grafi e, alte fişiere
- Ta ele reare, adăugare li ii şi
oloa e, for ule, partajare şi
reunire celule)
- Editorul de e uaţii
- Modifi area opţiu ilor ediului
- Generarea de documente
- Pro le e
propuse:
situaţia
lie ţilor u ei fir e, e oluția
i di atorilor de perfor a ță,
organizarea personalului unei
firme, editarea unui referat care
să o ţi ă i agi i şi ta ele,
tehnoredactarea unui articol
ştii ţifi , are să o ţi ă for ule
ate ati e şi grafi e.
Programul de calcul tabelar Excel prin
exe ple şi pro le e propuse:
- Organizarea agendelor de calcul
- Introducerea formulelor de calcul
- Crearea şi odifi area grafi elor
- Utilizarea fu ţiilor Excel (exemple
de fu ţii financiare)
- Crearea şi exploatarea azelor de
date Ex el opţiu ile
e iului
Data: filtrare, subtotaluri, tabele
sintetice)
- Rolul macrocomenzilor într-un
fişier Ex el
- Probleme propuse: program de
prelucrare a datelor unui sondaj
de opinie, program de salarizare a
a gajaţilor u ei fir e, progra de
al ul al a ortizării, progra de
ur ărire a o tra telor u ei fir e,
Jur alul de u părări şi de
â zări, Bala ţa de erifi are
lu ară a u ei fir e.
Programul PowerPoint
- Crearea
slide-urilor
şi
apli area şa loa elor
- Adăugarea de o ie te text,
imagini, organigrame, grafice,
sunete)
- Apli area efe telor de tra ziţie

4






exemplificarea
dialogul
aplicatii propuse
lucrul în grup

8

 exemplificarea din
domeniul economic
 aplicatii propuse
 lucrul în grup

2

 exemplificarea din
domeniul economic
 aplicatii propuse
 lucrul în grup

Calculatoare avand
instalat SO
Windows,
conexiune Internet
Videoproiector

Calculatoare avand
instalat SO
Windows,
conexiune Internet
Videoproiector

F1-REG-71-03

între slide-uri
Utilizarea
efectelor
de
a i aţie a o iectelor
- Preze tări predefi ite
uiltin) ale PP
- Probleme propuse: crearea
unui plan de afaceri, crearea
unui plan de marketing,
prezentarea raportului anual
al unei firme
Reţele de al ulatoare
- Orga izarea
reţelei
de
calculatoare din laborator
- A esarea u ui folder şi a u ui
fişier de pe u alt al ulator
di reţea
- Se uritate pri
parolă şi
drepturi acordate la accesarea
u ui fişier sau folder
Utilizarea Internet
- Exemplificarea DNS
- Utilizarea
şi
o pararea
diferitelor tipuri de browsere
- Serviciul WWW
- Utilizarea
şi
o pararea
diferitelor tipuri de motoare
de ăutare
- Ser i iul de poştă ele tro i ă,
Webmail
- Pro le e propuse: ăutarea si
salvarea raportului anual al
unei companii nationale,
salvarea
paginilor şi a
graficelor, crearea unui cont
pe Webmail, transmiterea de
esaje î soţite de fişiere
ataşate
Realizarea u ei apli aţii di do e iul
economic (EXCEL)
- Definirea
s opului şi a
o ie ti elor apli aţiei
- Sta ilirea datelor de i trare şi
a modului de prelucrare al
acestora (formule built-in sau
formule utilizator)
- utilizarea componentelor Excel
si
PowerPoint
pentru
preze tarea apli aţiei î tr-o
grafi ă ade ată
-

2







expunere interactiva
exemplificare
analiza comparativa
dialogul
aplicatii propuse

2







expunere interactiva
exemplificare
analiza comparativa
dialogul
aplicatii propuse

4

 prezentarea
proiectelor/grup
 lucrul in grup
 dezbatere

Calculatoare avand
instalat SO
Windows,
conexiune Internet
Videoproiector

Calculatoare avand
instalat SO
Windows,
conexiune Internet
Videoproiector
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Bibliografie:
1.

Gheorghe Bar u, Logi a Bă i ă, Viorel Pau , Calculatoare personale. Arhitectura, functionare,
interconectare, Ed. MatrixRom, 2011

2. Logi a Bă i ă, I for ati a e o o i ă – Ma ual u iversitar pe tru î văță a tul FR, Ed.
U i ersității di Pitești, 14
3. Katherine Murray, Manual de Windows 8, Editura Teora, 2012
4. Mariana Nagy, Mihaela Vizental, Asistarea deciziei folosind mediul Excel, Editura Al astră,
2008
5. D. Bucerzan, A. Vulpe, Lectii de Excel (editia a V-a), Editura Albastra, 2011
6.

Traian Anghel, Ce trebuie sa stii despre Internet, Editura Polirom 2011

*NOTE:
1.Laboratoarele se vor desfășura pe bază de exemple din domeniul economic, dezbateri, lucru în grup
etc, activități care vor fi luate în considerare la evaluarea finală.
2. Referatele vor fi realizate în echipă
. Coro orarea o ţi uturilor dis ipli ei u aşteptările repreze ta ţilor o u ităţii episte i e,
aso iaţiilor profesio ale şi a gajatori repreze tativi di do e iul afere t progra ului
Co ţi utul dis ipli ei este î o orda ţă u progra ele a aliti e di alte e tre u i ersitare di ţară,
deoare e adrele dida ti e are predau a eastă dis ipli ă se do u e tează și su t la ure t u
outățile apărute î do e iu;
Co pete țele pro edurale și atitudi ale e or fi o ți ute la i elul dis ipli ei or răspu de așteptările
repreze ta ților aso iațiilor profesio ale și a gajatorilor di do e iul e o o i o-financiar .
U i ersitatea di Piteşti e aluează periodi gradul de satisfa ţie al repreze ta ţilor a gajatorilor faţă de
o pete ţele profesio ale şi tra s ersale do â dite de ătre a sol e ţi, pentru o mai buna adaptare
la eri ţele pieţei u ii a o ţi utului dis ipli ei, periodi , se orga izeaza î tal iri u repreze taţi ai
mediului de afaceri.
10. Evaluare:
Metode de evaluare:
Tip activitate

10.4 Curs

10.5
Seminar/Laborator

10.1 Criterii de evaluare

- corectitudinea si
o pletitudi ea u osti ţelor;
- oere ţa logi ă;
- gradul de asimilare a limbajului
de specialitate;
-constiinciozitatea,
interesul
pentru studiu individual.
- capacitatea de aplicare în
pra ti ă a cunostintelor
teoretice;
- criterii ce vizeaza aspectele
atitudinale: constiinciozitatea,

10.2 Metode de
evaluare
Evaluare finala scrisa:
î tre ări teoreti e şi
subiecte aplicative

Evaluare periodica:
- 2 teste practice de
utilizare a SO Windows
si a componentelor MS
Office

10.3 Pondere
di ota fi ală
50%

20%

F1-REG-71-03

interesul pentru studiu
individual;
- gradul de completitudine, de
originalitate in modul de
abordare si de realizare a temei
de casa

Participare activa la
laborator

Tema
de
casa:
participarea individuala
sau in echipa la
realizarea
si
prezentarea a cel putin
2 referate.

10%

20%

. Sta dard i i de perfor a ţă:
a) cunoasterea elementelor fundamentale de structura si utilizarea calculatoarelor personale, a
conceptului si functiilor SO, precum si a principiilor de organizare si functionare a retelelor de
calculatoare – nota 5 la evaluarea finala;
b) ) evaluarea periodica – nota 5 la fiecare din teste (utilizare sistem de operare, tehnoredactare Word,
calcul tabelar Excel)
c) participare activa la laborator – rezol area el puți a u ei pro le e propuse la la orator;
d) tema de casa – nota 5 la fie are di tre referate exe plu de utilizare Word/Po erPoi t și Ex el .

Data o pletării
19 septembrie 2017

Titular dis ipli ă,
Co f. u i . dr. Bă i ă Logi a

Data apro ării î Co siliul departa e tului, Director de departament,
29 septembrie 2017
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Titular laborator,
Co f. u i . dr. Bă i ă Logi a

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

FIŞA DISCIPLINEI

Limba engleză economică şi de afaceri
2017 - 2018

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

Universitatea din Piteşti
Stiinte Economice si Drept
Management si Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenta
Administrarea Afacerilor // Licentiat in stiinte economice

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar /
2.3
laborator
2.4 Anul de studii

I

2.5 Semestrul

Limba engleză economică şi de afaceri
Conf. univ. dr. Niţu Carmen Raluca
1

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Număr de credite
2

4.1
4.2

S/L/P
S/L/P

Obliga
torie

2
28
ore
7
7
4
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Nivel de competenţă lingvistică A1 conform Cadrului European Comun de
De competenţe
Referinţă pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/
5.2 De desfăşurare a laboratorului
MP3 player pentru audiţii
5.1

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

Competenţe specifice vizate
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte
complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice cu
un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini
profesionale, în mediul din specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu
eficacitate în viaţa socială, profesională sau academică.
1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient
şi responsabil; Respectarea normelor de etica specifice domeniului (ex: confidenţialitate)
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea
activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane
3. Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci
şi intrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general
Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte
al disciplinei
profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;
Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe
lingvistice, inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau
în autonomie;
7.2 Obiectivele
Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se
specifice
pregătesc prin programul de studii urmat;
Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanică şi europeană
Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului
acestora în interacţiunile profesionale
8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore

Metode de predare

Observaţii
Resurse
folosite

Nr.
ore

Metode de predare

Observaţii
Resurse folosite

1
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă

Making Contact // Introducing yourself and others; Talking
2
about the weather; Talking about plans
Getting Acquainted // Making small talk before a meeting;
2 Speaking about free time activities; Talking about personal
4
possessions
Making and Confirming Arrangements // Arranging a meeting;
2
3
Confirming a meeting by email; Rescheduling a meeting
Making and Reacting to Proposals // Making a proposal;
Lectura dirijată
4 Responding to a proposal; Offering a counterproposal; Reaching
4
- Ascultare suport
agreement
audio/ Conversaţia
Metode audio
Welcoming Visitors // Welcoming visitors to your company;
- Traducerea /
Laptop
4
5 Introducing a visitor; Giving directions in a building; Offering a
versiunea
visitor refreshments
-Exerciţii de lexic
6 Mid-term Paper
2
Eating Out // Making small talk in a restaurant; Deciding what
2
7
to order
8 Applying for a Job 1 // Job benefits and employment procedures
2
Applying for a Job 2 // Job benefits and employment
2
9
procedures:
10 Careers // Talking about ambitions and careers
4
Bibliografie
English for Emails. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Meetings. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Negotiating. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Presentations. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Socializing. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Telephoning. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
Grant, David & Jane Hudson. Business Result. Pre-Intermediate. Oxford University Press. 2009
Năstăsescu, Violeta. Dicționar economic. Englez – român. Român-englez. Bucure ti. Editura Niculescu. 2009
Niţu, Carmen Raluca. Economic Translations. Craiova : Editura Universitaria, 2013.
Topală, Dragos Vlad&Silvia Pitiriciu. Dicţionar economic englez-român. Bucureşti: Editura Economică. 1999.
1

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară deoarece
cadrele didactice care predau disciplina Limba engleză se întâlnesc anual pentru dezbateri privind noutăţile din
domeniu care să fie introduse în conţinutul disciplinei.
Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor
mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
Răspunsuri la seminar
Test scris
Prezentare referate

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

Activitate seminar
Evaluare periodică
Teme de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională
in limba engleză

Data completării
28 septembrie 2017
Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Titular de curs,

Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. Citu Laura

20%
30%
20%

Titular de seminar / laborator,
Conf. univ. dr. Niţu Carmen Raluca
Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

FIŞA DISCIPLINEI

Limba engleză economică şi de afaceri
2017 - 2018

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

Universitatea din Piteşti
Stiinte Economice si Drept
Finanţe, Contabilitate si Economie
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci / Licenţiat în tiinţe economice

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar /
2.3
laborator
2.4 Anul de studii

I

2.5 Semestrul

Limba engleză economică şi de afaceri
Conf. univ. dr. Niţu Carmen Raluca
2

2.6 Tipul de evaluare

V

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Număr de credite
2

4.1
4.2

S/L/P
S/L/P

Obliga
torie

2
28
ore
7
7
4
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
Nivel de competenţă lingvistică A2-B1 conform Cadrului European Comun
De competenţe
de Referinţă pentru Limbi

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker, casetofon/ laptop/
5.2 De desfăşurare a laboratorului
MP3 player pentru audiţii
5.1

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6.

Competenţe specifice vizate
Prin nivelul de limbă dobândit la finalul cursului, studentul poate să înţeleagă ideile principale din texte
complexe pe teme concrete şi abstracte, inclusiv în discuţii tehnice din specialitatea sa. Poate să comunice cu
un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă cu un vorbitor nativ. Poate să acţioneze şi să execute sarcini
profesionale, în mediul din specialitatea sa, pe baza comunicării lingvistice. Poate să utilizeze limba cu
eficacitate în viaţa socială, profesională sau academică.
1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient
şi responsabil; Respectarea normelor de etica specifice domeniului (ex: confidenţialitate)
2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea
activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane
3. Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci
şi intrinseci ale învăţării continue.

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general
Să dobândească competenţa necesară pentru a comunica, oral sau în scris, în contexte
al disciplinei
profesionale sau socioculturale diverse, prin mesaje cu grad de complexitate mediu;
Să-şi dezvolte strategii de învăţare individuale în vederea ameliorării propriei competenţe
lingvistice, inclusiv plurilingvă, în functie de nevoile specifice, prin munca în echipă sau
în autonomie;
7.2 Obiectivele
Să-şi identifice şi să utilizeze instrumentele lingvistice esenţiale profesiei pentru care se
specifice
pregătesc prin programul de studii urmat;
Să-şi aprofundeze noţiunile fundamentale despre civilizaţia britanică şi europeană
Să conştientizeze aspectul diferenţelor culturale reflectate în limbă şi a impactului
acestora în interacţiunile profesionale

8.

Conţinuturi

8.1. Curs

Nr.
ore

Metode de predare

Observaţii
Resurse
folosite

Nr.
ore

Metode de predare

Observaţii
Resurse
folosite

1
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
1

Companies // Talking about what companies do
2
Company Structure // Talking about company structure;
2
2
Presenting visual information
New Products // Talking about new products and the stages in
2
3
their development; Giving a report
4 Travel // Asking for travel information; Talking about travel
2
Lectura dirijată
Orders and Deliveries // Talking about orders and deliveries;
2
5
- Ascultare suport audio/ Metode
Making and responding to suggestions
audio
Conversaţia
6 Selling // Talking about sales and advertising
2
- Traducerea / versiunea Laptop
Performance // Talking about present and past performance;
2
-Exerciţii de lexic
7
evaluating performance
Future Trends // Talking about global issues; Predicting future
2
8
trends
Time Management // Talking about managing time; Speculating
2
9
and discussing consequences
10 Training // Talking about personal development and training
2
Bibliografie
English for Emails. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Meetings. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Negotiating. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Presentations. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Socializing. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
English for Telephoning. Oxford Express Series. Oxford University Press. Student’s Book + MultiROM.
Grant, David & Jane Hudson. Business Result. Pre-Intermediate. Oxford University Press. 2009
Năstăsescu, Violeta. Dicționar economic. Englez – român. Român-englez. Bucure ti. Editura Niculescu. 2009
Niţu, Carmen Raluca. Economic Translations. Craiova : Editura Universitaria, 2013.
Topală, Dragos Vlad&Silvia Pitiriciu. Dicţionar economic englez-român. Bucureşti: Editura Economică. 1999.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară deoarece
cadrele didactice care predau disciplina Limba engleză se întâlnesc anual pentru dezbateri privind noutăţile din
domeniu care să fie introduse în conţinutul disciplinei.
Competenţele care vor fi obţinute de către studenţi prin studiile de caz de la seminarii pot să răspundă aşteptărilor
mediului de afaceri care doreşte absolvenţi cu o capacitate dezvoltată de analiză.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4 Curs
Răspunsuri la seminar
Test scris
Prezentare referate

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

Activitate seminar
Evaluare periodică
Teme de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

Elaborarea şi susţinerea cu argumente a aplicării unui plan personal de dezvoltare profesională
in limba engleză

Data completării
28 septembrie 2017
Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Titular de curs,

Director de departament,
(prestator)
Conf.univ.dr. Citu Laura

30%
30%
30%

Titular de seminar / laborator,
Conf. univ. dr. Niţu Carmen Raluca
Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Bondoc Daniela
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FIŞA DISCIPLINEI
Matematică aplicată în economie, 2017-2018
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Date despre program

Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea
Forma de învăţământ
2.

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice și Drept
Management şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor /Economist
Zi

Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină)
Titularul activităţilor de seminar /
2.3
laborator/proiect
2.4 Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I
3.

Matematică aplicată în economie
Lect.univ.dr. Macarie Vasile Marius
Lect.univ.dr. Macarie Vasile Marius
2.6 Tipul de evaluare

E

2.7

Regimul disciplinei

Timpul total estimat

3.1 Medie ore pe săptămână
2
3.2
Din care curs
1
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
28
3.5
Din care S.I.
14
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină)
3.7
Total ore studiu individual
72
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
5
4.

S/L/P
S/L/P

De curriculum

Elemente de algebră şi analiză matematică generală (studiate la liceu)

4.2

De competenţe

Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă

Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1

De desfăşurare a cursului

5.2

De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

6.

1
14
Ore
18
28
20
2
2
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.

O

►Dotarea corespunzătoare a sălii de curs
Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar; Participarea studenţilor la
seminarii/laboratoare
proiecte;Susţinerea
testului
de
verificare;
Respectarea termenelor de predare a temei de casă; Participarea
studenților la seminarii

Competenţe specifice vizate
C1: Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie 1PC
C2: Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației -1PC
C3: Administrarea activității unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizației -1PC
C5: Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor -2PC
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7.

Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al
disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

 Formarea deprinderilor de calcul, abilităţilor de calcul, posibilitatea de rezolvare de
către student a problemelor adiacente din alte discipline şi transferul de cunoştinţe
elementare interdisciplinare cu posibilităţi practice de calcul în aplicaţii de economie,
statistică, analiza economică, modelare decizională, investiţii, etc.
 Dezvoltarea capacităţii de modelare a fenomenelor economice; deprinderea unor
metode şi tehnici matematice cu aplicabilitate în domeniile economice şi aplicarea
lor în modelarea şi rezolvarea de probleme cu caracter practic din aceste domenii.
 Familiarizarea cu terminologia adecvată şi riguroasă, însuşirea formulelor şi
tehnicilor specifice matematicilor financiare şi actuariale şi aplicarea lor în rezolvarea
de aplicaţii din practica bancară, financiară şi actuarială.
A. Obiective cognitive
1.Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor matematicii economie
2.Operarea cu conceptele şi pătrunderea sensului principiilor fundamentale ale
matematicii economie;
3. Înţelegerea conceptelor de bază ale disciplinei, însuşirea metodelor de abordare şi
problematizare economică; de prognoză economic şi calcul actuarial, de efectuare a
unui studiu de caz.
4. Explicarea şi interpretarea corectă a rolului şi obiectului de matematicii economie,
identificarea şi valorificarea metodelor specifice de evaluare;
5.Definirea şi descrierea conceptelor, procedeelor şi
metodelor matematicii
economie care influenţează procesul de evaluare;
6. Identificarea si descrierea abordărilor utilizate în evaluare şi a metodelor înscrise
în fiecare abordare.
B. Obiective procedurale
1.Aplicarea unor principia şi metode de evaluare pentru rezolvarea de
probleme/situaţii bine definite;
2. Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a metodelor matematicei,care să
permit viitorului licenţiat în ştiinţe economice să analizeze prompt şi să ia decizii
sintetice şi corecte referitoare la evaluarea diferitelor elemente patrimoniale ale
întreprinderii sau a entităţii în ansamblul ei;
3.Elaborarea unor teme de casă profesionale cu utilizarea unor noţiuni, principii,
metode consecrate în domeniul matematicii economice..
C. Obiective atitudinale
1.Respectarea normelor de etică şi deontologie profesională specific analiștilor
financiari, managerilor și evaluatorilor autorizaţi;
2. Familiarizarea cu rolurile specifice din reţeaua unei echipe şi cooperarea
înactivităţile specific sau munca în echipă pentru rezolvarea diferitelor teme de casă
şi referate;
3.Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personal
şi profesională, alături de conştientizarea nevoii de formare continuă care să includă
evaluarea întreprinderii

Conţinuturi

8.
8.1. Curs
1

2

3

4
5

6

7

Spaţii vectoriale.
1.1 Spaţii vectoriale. Exemple.
1.2 Metoda eliminării Gauss-Jordan. Aplicaţii
Optimizări liniare
2.1 Introducere
2.2Algoritmul simplex
Funcţii reale de mai multe variabile
3.1 Definiţii generale
3.2 Limite şi continuitate.
3.3 Derivate parţiale şi diferenţiabilitate.
Extremele funcţiilor reale de mai multe variabile
4.1 Determinarea punctelor de extrem
Complemente de probabilităţi şi statistică matematică
5.1 Probabilităţi
5.2 Variabile aleatoare
Dobânda simplă şi compusă.
6.1 Dobânda simplă
6.2 Dobânda compusă
Împrumuturi
7.1 Modelul general de rambursare a împrumuturilor în sistemul
clasic

Nr.
ore
2

Metode de
lucru

Observaţii
Resurse folosite

- Utilizare
facilităţi
platformă elearning (chat,
forum)
- E-mail
- Consultaţii

Materialului didactic
este divizat în unităţi
de
studiu,
care
facilitează învăţarea
graduală
şi
structurată.

2

2

2
2

2

2
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7.2 Rambursare cu amortismente constante(egale)
7.3 Rambursare cu anuităţi constante(egale)
Bibliografie



C. Bălcău, P. Radovici-Mărculescu, R. M. Georgescu, Matematică aplicată îneconomie, Ed. Univ. Piteşti, 2010.
C. Bălcău, R. M. Georgescu, V.M. Macarie, Matematică aplicată în economie. Note de curs si seminar, Ed.
Univ. Piteşti, 2016.
C. Drăghici, Gh. Nistor, M. Popescu, M. Macarie, Economie şi matematică, Ed. Univ. Piteşti, 2009.
R. M. Georgescu, Matematică aplicată în economie- Manual universitar pentru învăţământul frecvenţă redusă,
Ed. Univ. Piteşti, 2016. (si suport electronic)
I. Mircea, Matematici financiare şi actuariale, Ed. Corint, Bucureşti, 2006.





8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
Spaţiivectoriale.
1.1 Spaţii vectoriale. Exemple.
1.2 Metoda eliminării Gauss-Jordan. Aplicaţii
Optimizări liniare
2.1 Introducere
2.2Algoritmul simplex
Funcţii reale de mai multe variabile
3.1 Definiţii generale
3.2 Limite şi continuitate.
3.3 Derivate parţiale şi diferenţiabilitate.
Extremele funcţiilor reale de mai multe variabile
4.1 Determinarea punctelor de extrem
Complemente de probabilităţişi statistică matematică
5.1 Probabilităţi
5.2 Variabile aleatoare
Dobânda simplă şi compusă.
6.1 Dobânda simplă
6.2 Dobânda compusă
Împrumuturi
7.1 Modelul general de rambursare a împrumuturilor în sistemul
clasic
7.2 Rambursare cu amortismente constante(egale)
7.3 Rambursare cu anuităţi constante(egale)

1

2

3

4
5

6

7

Nr.
ore

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

- dialogul
- dezbatere
lucru în echipa
- conversaţia
euristică

prezentare temă de
casă,
test de verificare

2
2

2

2
2

2

2

Bibliografie



C. Bălcău, P. Radovici-Mărculescu, R. M. Georgescu, Matematică aplicată în economie, Ed. Univ. Piteşti, 2010.
C. Bălcău, R. M. Georgescu, V.M. Macarie, Matematică aplicată în economie. Note de curs si seminar, Ed.
Univ. Piteşti, 2016.
C. Drăghici, Gh. Nistor, M. Popescu, M. Macarie, Economie şi matematică, Ed. Univ. Piteşti, 2009.
R. M. Georgescu, Matematică aplicată în economie- Manual universitar pentru învăţământul frecvenţă redusă,
Ed. Univ. Piteşti, 2016. (si suport electronic)
I. Mircea, Matematici financiare şi actuariale, Ed. Corint, Bucureşti, 2006.





9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptărilereprezentanţilorcomunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului



Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul vânzărilor

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitatea din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 SI (curs)

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi completitudinea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de

10.2 Metode de evaluare
Probă scrisă: calitatea, rigoarea.
Sinteza
și
coerența
tratării
subiectelor aplicative

10.3 Pondere
din nota finală
50%

F1-REG-71-03

specialitate;
-participarea activă la seminar,
rezolvarea studiilor de caz;
10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

- gradul de încadrare în cerinţele
impuse în ceea ce priveşte realizarea
temei de casă.

- Expunerea liberă a studentului;
- Chestionare orală sub formă de
dialog.

10%

-Prezentarea temei de casă;
-Chestionare orală.

20%

-Evaluare
scrisă
semestrului;
10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

în

timpul

20 %

1. Insuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi aplicarea acestora în rezolvarea şi
discutarea soluţiilor diferitelor probleme.
2. Nota 5 la evaluarea finală

Titular disciplină,
Titular de seminar / laborator / proiect,
Lect. univ. dr. Macarie Vasile Marius
Lect. univ. dr. Macarie Vasile Marius

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Doru Constantin

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai
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FIŞA DISCIPLINEI
Microeconomie, 2017-2018

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Microeconomie
Denumirea disciplinei
Titularul disciplinei (coordonator disciplină) Prof. univ. dr. Ungureanu Emilia
Lect. univ. dr. Hagiu Alina
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
I 2.5 Semestrul
I 2.6 Tipul de evaluare
E

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept
Finanţe, Contabilitate şi Economie
Administrarea afcerilor
Licenţă
Administrarea afacerilor / Economist

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână
3
3.2
din care curs
2
3.4 Total ore din planul de înv.
42
3.5
din care curs
28
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă şi pe platformele electronice de specialitate
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină)
83
3.7
Total ore studiu individual
3.8
Total ore pe semestru
125
3.9
Număr de credite
5
4.

De curriculum

4.2

De competenţe

5.2

Competenţe
profesionale

O

3.3
3.6

S
S

1
14
ore
44
14
17
4
4

Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker
Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare student
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea aplicaţiilor; participarea studentilor
De desfăşurare a seminarului
la susţinerea testelor; respectarea termenului anunţat de cadrul didactic pentru
predarea temei de casă
6.

Competenţe
transversale

Regimul disciplinei

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.1

2.7

Competenţe specifice vizate

C1.1. Descrierea paradigmelor, conceptelor şi teoriilor economice privind influenţa mediului extern
asupra întreprinderii/ organizaţiei - 1 PC
C1.2. Explicarea şi interpretarea relaţiei de influenţă economică exercitată de mediul extern asupra
întreprinderii/ organizaţiei – 2 PC
C1.3. Aplicarea instrumentarului adecvat pentru analiza relaţiei de influenţă exercitată de mediul
extern asupra întreprinderii/ organizaţiei -1 PC
CT 2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei – 1 PC
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7.

Obiectivele disciplinei
Formarea unei imagini teoretice concrete privind economia de piaţă şi familiarizarea cu
7.1 Obiectivul
instrumentele de calcul specifice ştiinţei economice, cât şi facilitarea aprofundării cunoştinţelor
general al disciplinei
economice în cadrul celorlalte discipline de specialitate din planurile de învăţământ.
A. Obiective cognitive
1. 1. Cunoașterea și înțelegerea conceptelor şi categoriilor economice de bază, a principalelor
teorii economice
2. 2. Operarea cu conceptele fundamentale ale ştiinţei economice;
3. 3. Explicarea și interpretarea diferitelor categorii și teorii economice;
4. 4. Familiarizarea cu instrumentele de calcul specifice ştiinţei economice.
B. Obiective procedurale
7.2 Obiectivele
1. 1. Corelarea unor experiențe personale cu cunoştinţele teoretice acumulate;
specifice
2. 2. Deprinderea realizării calculului economic;
3. 3. Facilitarea folosirii noţiunilor economice în cadrul disciplinelor de specialitate ;
4. 4. Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activități de învățare;
C. Obiective atitudinale
1. Să dezvolte un raţionament ştiinţific adecvat şi corect fundamentat pentru a interpreta şi
sintetiza un proces economic.
2. Realizarea corectă a calculului economic.
8.

Conţinuturi

8.1. Curs
1
2
3
4
5
6
7

Economia şi sistemul ştiinţelor economice . Nevoi şi resurse.
Activitatea economică
Raritate şi alegere în economie. Costul de oportunitate
Factorii de producţie. Munca , factor primar al producţiei
Capitalul, factor derivat al producţiei
Productivitatea factorilor de producţie
Costul de producţie. Tipologie

Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Prelegere
şi
expunere
la tablă

Studenţii au acces la
suportul de curs şi în format
electronic pe platforma elearning care facilitează
învăţarea graduală şi
structurată.

2
2
2
2
2

Costul de producţie. Importanţa şi căile reducerii costului
2
Veniturile fundamentale în economia de piaţă. Salariul şi
2
8
dobânda
Veniturile fundamentale în economia de piaţă. Profitul
2
9
10
Cererea
2
11
Oferta
2
12
Comportamentul consumatorului
3
13
Piaţa, preţul şi concurenţa
3
Bibliografie
1. Coralia Angelescu (coord) - Economie, vol. 2. Aplicaţii. Editura Economică, Bucureşti, 2005.
2. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 1, Editura Sitech, Craiova, 2007.
3. Emilia Ungureanu (coord.) – Economie politică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005.
4. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010
5. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Editura Sitech, Craiova,
2011
6. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura Sitech, Craiova, 2015
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
Economia şi sistemul ştiinţelor economice
2
1
- dialogul
În cadrul primei întâlniri se
- rezolvare
stabilesc
obligaţiile
de
Factorii de producţie şi productivitatea
3
2
teste grilă
seminar
ale
studenţilor
şi
se
Costul de producţie
2
şi
3
precizează criteriile utilizate
probleme
Veniturile fundamentale
3
în evaluarea rezultatelor
4
- testarea
învăţării.
La
rezolvarea
Comportamentul consumatorului
1
5
- consultaţii
studiilor de caz se vor utiliza
6
Cererea şi oferta
1
minicalculatoare.
Piaţa, preţul şi concurenţa
2
7
Bibliografie
1. Coralia Angelescu (coord) - Economie, vol. 2. Aplicaţii. Editura Economică, Bucureşti, 2005.
2. Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan, Emilia Ungureanu – Economie. Volumul 1, Editura Sitech, Craiova, 2007.
3. Emilia Ungureanu (coord.) – Economie politică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005.
4. Emilia Ungureanu (coord.) - Economie. Microeconomie şi macroeconomie. Editura Sitech, Craiova, 2010
5. Emilia Ungureanu, Tiberiu Avrămescu, Cristina Bâldan – Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Editura Sitech, Craiova,
2011

F1-REG-71-03

6. Emilia Ungureanu - Economie. Teste grilă şi aplicaţii. Ediţia a II – a. Editura

Sitech, Craiova, 2015

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
Corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi categoriilor economice însuşite la nivelul disciplinei vor satisface
aşteptările reprezentanţilor comunităţii academice din domeniul ştiinţelor economice care predau discipline de
specialitate
Competenţele procedurale şi atitudinale, ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei, vor satisface aşteptările
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic
9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă

Data completării
19 septembrie 2017

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

 Corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
 Coerenţa logică;
 Gradul de asimilare a limbajului de
specialitate

Evaluarea finală - probă scrisă (2
ore): teste grilă teoretice (30%) +
teste grilă tip problemă (20%) +
A/ F (15%) + completare spaţii
punctate (15%) + rezolvarea unei
probleme (20%)

 Test de verificare - rezolvarea unor
aplicaţii asemănătoare celor de la
seminarii.

 Testare

 Tema de casă - se vor rezolva
aplicaţii propuse de cadrul didactic. Se
va evalua gradul de încadrare în
cerinţele impuse.



10.3 Pondere
din nota finală
50 %

30%

 Corectarea temei
20%

Însuşirea conceptelor fundamentale cu care operează disciplina
Calculul principalilor indicatori microeconomici

Titular disciplină,
Prof. univ. dr. Emilia Ungureanu

Data aprobării în Consiliul departamentului,
29 septembrie 2017

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela Bondoc

Titular seminar,
Lect. univ. dr. Alina Hagiu

Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela Mihai

